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A kötet az 1999-es La Maddalenaban (Szicília, Olaszország) tartott „5th International Conference on the
Ecology of Invasive Alien Plants” címû konferencián bemutatott, a növényi invázióval kapcsolatos aktuális
kutatásokat összegzô prezentációk szerkesztett változatán alapul. A hasonló címû konferenciák anyagából
készült kötetek sorában a jelen könyv immár a negyedik.
A szerkesztôk szándéka nem a szintézis: csupán a bevezetô két tanulmány foglalkozik az inváziós kutatások általános aspektusaival. Az elsôben TINA HEGER a további kutatások elvi megalapozásának igényével
fogalmaz meg egy újfajta megközelítést, míg a másikban MARK WILLIAMSON ad meglehetôsen lehangoló
összegzést az invazív növények hatásának megjóslását célzó eddigi kutatások eredményeirôl. A kötet legnagyobb részét a négy alfejezetbe osztott 32 esettanulmány adja a világ minden részébôl, különösen Európából.
Az elsô alrésznek, a tanulmányok túlnyomó többségének középpontjában egyes invazív fajok állnak. A második rész a védett területeket fenyegetô fajokkal foglalkozik. A harmadik alrész esettanulmányai élôhelyek és
régiók szempontjából foglalkoznak az invázióval. A negyedik alrész a nemkívánatos idegen fajok visszaszorításának, a probléma természetvédelmi és adminisztratív kezelésének tapasztalatait adja közre. Bár az egyes
esettanulmányok kidolgozottsága nem egyenletes, összességében igen gazdag áttekintést kaphatunk a problémának az egyes országok tudományos iskoláit és természetvédelmi szemléletét tükrözô különféle megközelítéseirôl. A könyv talán legnagyobb erénye az impozáns módszertani sokféleség, amely ötleteket adhat mind a
kutatónak, mind a gyakorlati szakembernek a hazai alkalmazásokra, nem utolsósorban azért is, mert a tanulmányok jelentôs része olyan fajokkal is foglalkozik, amelyek hazánkban is komoly problémákat okoznak (pl.
Solidago és Reynoutria fajok, Robinia pesudoacacia, Gleditsia triacanthos, Rudbeckia laciniata, Acer
negundo, Amorpha fruticosa).
Bár több esettanulmány érdemelne részletesebb bemutatást, a terjedelmi korlátok miatt csak ízelítôül
néhány téma: egyes fajok, illetve nemzetségek ôshonos és invazív populációinak összehasonlítása (DÁßA
BASTLOVÁ-HANZÉLIOVÁ, ill. STANISLAV MIHULKA részérôl), a folyómenti élôhelyeken folyó invázió törvényszerûségeinek összefoglalása (ANNE-MARIE PLANTY-TABACCHI és munkatársai részérôl), az idegen fajok
lengyelországi kutatásának igen tanulságos „tudománytörténeti” bemutatása (BARBARA TOKARSKA-GUZIK
részérôl), különféle japánkeserû-fajok irtásának módszertani tapasztalatai (KATERINA BÍMOVÁ és munkatársai
részérôl), ugyancsak a japánkeserû kezelésének egy kistérségben történt adminisztratív megszervezése és eredményei (LOIS CHILD és munkatársai részérôl).
Különösen erôs a kötetben a közép-európai kutatók részaránya: A cseh és a lengyel mezôny hagyományosan igen erôs (négy-négy esettanulmánnyal a jelen könyvben), de hazánk is képviselve van BALOGH
LAJOSnak az Ôrséget fenyegetô idegen fajokról szóló összefoglaló igényû tanulmányával (amelyben nem
mellesleg összefoglalást ad a korábbi hazai inváziós kutatásokról), valamint BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN és DANCZA
ISTVÁN munkájával, amely az idôjárásnak a Solidago gigantea növekedésére való hatását vizsgálja. Remélhetôleg a hazai kutatók részvétele a nemzetközi inváziós kutatásokban a késôbbiekben sem fog elmaradni ettôl
a szinttôl.
A kötet egyedüli gyengesége az esetenként hanyagul végzett nyelvi lektorálás. Mindez azonban az érthetôséget és a hasznosságot nem érinti. A könyvet mindenképpen hasznosan forgathatják a hazai botanikusok.
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