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Veszélyes lehet néhány kedvelt kerti növény
Az EU összeállította azon invazív behurcolt fajok listáját, amelyeket nem, vagy csak korlátozottan
szabad kereskedelmi forgalomba hozni, illetve kertekbe ültetni. Jelenleg a bonni
székhelyű Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium (BMU) ezen
növényfajokkal kapcsolatos pontos cselekvési tervek meghatározásán dolgozik. A listán olyan jól
ismert növények szerepelnek, mint a bálványfa, a medvetalp, a bíbor nebáncsvirág, a tollborzfű vagy
az óriásrebarbara.
Svájc, még szigorúbb lépéseket tett az invazív neofita fajok visszaszorítása érdekében, és sokkal
átfogóbb növénylistát állított össze, amelyek számos, a kertekben gyakran ültetett dísznövényt is
tartalmaznak.
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Így például a feketelistán szerepel a kanadai aranyvessző vagy az ecetfa. Egy másik, egy
úgynevezett megfigyelési listán azok a növények szerepelnek, amelyek értékesítésre nem
ajánlottak, vagy csak konkrét előírások mellett árulhatóak. Ilyen például a nyári orgona, amelynek
koffeintartalmú nektárja állítólag veszélyes egyes pillangófajokra, valamint a kopasz őszirózsa, a
babérmeggy és az akác.
A svájci kertészeti árudák máris a saját bőrükön tapasztalják az előírások következményeit. A Lubera
online kertészeti áruház több mint 50 növénnyel szűkítette a kínálatát a rendelet miatt. A helyi
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környezetvédelmi hivatal előírásainak megfelelően minden növényen többnyelvű címkével kell jelölni
és felhívni a vásárló figyelmét a növény veszélyességére. Az online kertészet szerint ez azonban
technikailag nem kivitelezhető már a címke mérete miatt sem, és az értékesítést sem támogatja,
hiszen egyetlen ügyfél sem szeret "veszélyes" növényt vásárolni.
Figyelemre méltó a különbség egyébként az EU-lista és a két svájci lista között, hogy a Pennisetum
setaceum (Tollborzfű) és a Gunnera tinctoria (Óriás rebarbara) szerepel az EU-listán, míg a svájci
listákból hiányoznak.

Ecetfa
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Még ha jelenleg az EU-listáján nem is szerepelnek olyan növények, mint például a hóbogyó, vagy
csillagfürt, ezeket a növényeket érdemes körültekintően ültetni, mert amennyiben kikerülnek a
természetbe a kertekből, akkor később felkerülhetnek az invazív fajok listájára. Azt, hogy az invazív
neofiták visszaszorítására vonatkozó uniós cselekvési terv a gyakorlatban hogyan fog kinézni, csak a
következő években fogják meghatározni. Ha azonban népszerű és ismert dísznövényeket EU-szerte
ki kell vonnia a faiskoláknak és kertészeti árudáknak a forgalomból, az valószínűleg nagy ellenállást
fog kiváltani.
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