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Nitrátválságtól a foszfátválságig?
Azonban, egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte, hogy sok veszélyeztetett növényfaj számára ez a
politika nemhogy nem segít, de különöse ártalmas. A tudományos eredményeket a Nature Ecology
and Evolution folyóirat közölte.

A tiszta víz az emberi egészség és jóllét, valamint a természetes ökológiai rendszerek
nélkülözhetetlen eleme, így a vízminőség megóvása az európai környezetvédelmi politika egyik
alappillére - írja az 1991. évi az Európai Unió által megfogalmazott nitrátokról szóló irányelvében,
mely az EU jogalkotásának egyik legrégebbi olyan eleme, amelynek célja a környezetszennyezés
ellenőrzése és a vízminőség javítása.
A nitrogén nitrát formájában fontos tápanyag a növények számára.
Ugyanakkor a túlzott mennyiség károsíthatja a növények biodiverzitását: a magas nitrátmennyiséget
felhasználó növényfajok kiszoríthatják azokat a fajokat, melyek alacsony szinthez alkalmazkodtak.
Julian Schrader társszerző, a Göttingeni Egyetem Makró ökológiai Biodiverzitás és Biográfia
csoportjának kutatója szerint: "Ennek ellenére nem elég egyszerűen csökkenteni a nitrátok szintjét".
"Egy ilyen politika akár a visszájára is elsülhet és pont a veszélyeztetett növények ellen fog dolgozni,
ha más tápanyagokat nem veszük számításba."-tette hozzá.
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A növények növekedéséhez a nitrogén mellett foszforra és káliumra is szükség van. A tanulmányban
a kutatók rávilágítanak arra, hogy ezen tápanyagok aránya a talajban szintén fontos.
Ha a talaj a nitrogén koncentrációja a foszfátok koncentrációjának egyidejű csökkentése nélkül esik
vissza, a már veszélyeztetett növényfajok eltűnhetnek.

"Európában sok veszélyeztetett növény található olyan helyeken, ahol alacsony a
foszfátkoncentráció" - mondta Julian Schrader. Ha a hatékony környezeti politika eredményeként
csökken a talaj nitrogén koncentrációja, akkor a foszfor relatív koncentrációja növekszik. Ez azt
jelenti, hogy a veszélyeztetett fajok még nagyobb nyomásnak vannak kitéve.
Ráadásul ezek a növények különösen érzékenyek a tápanyagkoncentrációk változásaira - a kutatók
állítása szerint - jobban kéne védeni őket.
E kutatás eredményeinek jelentős következményei vannak a jelenlegi EU nitrát-irányelvre nézve. A
szerzők az EU foszfát-irányelvének bevezetését szorgalmazzák a meglévő uniós nitrátirányelv
mellett.
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