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KÖNYVISMERTETÉS
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tapasztalatai. ROSALIA kézikönyvek 3. – Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
Budapest, 2015, 239 pp. ISBN 978-963-86466-8-2
Napjaink egyik legégetőbb természetvédelmi problémája az inváziós fajok vagy özönnövények térhódítása. Ezek nemcsak a honos fajok kiszorításával
csökkentik a biológiai sokféleséget, hanem jelentős erdő- és mezőgazdasági, sőt
humán egészségügyi problémát is okozhatnak. Hazánkban az utóbbi közel két
évtizedben számos, az özönnövényekkel foglalkozó kiadvány látott napvilágot.
Hiányzott azonban mindeddig egy átfogó gyakorlati kézikönyv, ami kifejezetten
az inváziós növények visszaszorításának módszertanára fókuszálna. Márpedig az
özönnövények elleni hatásos védekezéshez elengedhetetlen a gyakorlati tapasztalatok minél szélesebb körű megismertetése. Ezt a hiányt pótolja a Duna–Ipoly
Nemzeti Park gondozásában, a természetvédelmi kezelések tapasztalatait közreadó ROSALIA kézikönyvek sorozat harmadik tagjaként megjelent kötet. A mű
harminc önálló tanulmányt és egy záró összegző fejezetet tartalmaz. Az első öt
fejezet általános áttekintést ad az özönnövények irtásával kapcsolatos egyes tevékenységekről, mint például az inváziós növény irtást megelőző állományfelméréséről és térképezéséről, a vegyszeres beavatkozások engedélyeztetéséről, vagy
a visszaszorításban alkalmazott főbb technológiákról és eszközökről. Huszonöt
esettanulmány követi ezt főleg természetvédelmi szakemberek és egyetemi oktatók tollából, bemutatva konkrét irtási tevékenységek módszereit és tapasztalatait, pozitívet és negatívat egyaránt. Az esettanulmányok egységes, jól áttekinthető
szerkezete megkönnyíti az olvasó tájékozódását, akárcsak a kötetet záró összesítés, amiben a szerkesztők növényfajonkénti csoportosításban gyűjtik össze az
özönnövények elleni védekezés gyakorlati ismereteit. A kiadvány igényes kivitelezésű, gazdagon illusztrált, jól esik kézbe venni, lapozgatni. A mű elektronikus
formában is ingyenesen letölthető a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról, és ezzel a kiadó célja nem csupán a korszerűség, hanem valóban a lehető
legszélesebb körben elérhetővé tenni az özönnövények elleni védekezéshez szükséges gyakorlati ismereteket. A hazai szakkönyvkiadásban talán még szokatlan
módon, a magyar kiadással egy időben megjelent a kötet angol nyelven is, megismertetve ezzel a hazai szakemberek eredményeit a külföldi olvasóközönséggel
is. A kötetet várhatóan nagy haszonnal forgatják majd az özönnövények elleni
védelemmel foglalkozó természetvédelmi szakemberek, erdő- és mezőgazdálkodók és civil szervezetek.
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