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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

A biodiverzitás-csökkenés egyik legjelentősebb tényezője a tájhasználat megváltozása (Sala és mtsai 

2000). Tájhasználat-váltást követően a degradált természetes és természetközeli élőhelyek spontán 

regenerációs képessége élőhelyenként és a korábbi tájhasználattól függően jelentős eltéréseket 

mutathat. A regenerációs képességet az abiotikus környezeti feltételek, a lokális biotikus interakciók, a 

fajok propagulum-elérhetősége és ezek változása a szukcesszió során együttesen határozzák meg 

(Palmer és mtsai 1997). Alacsony regenerációs képesség esetén spontán nem áll helyre az élőhely 

belátható időn belül, ilyenkor aktív ökológiai restaurációra van szükség. 

A Duna–Tisza közi homoki gyepek a Pannon homoki gyepekhez tartoznak, amelyek a Pannon 

biogeográfiai régió endemikus élőhelyei, és a Pannon régió erdősztyeppjének gyepkomponensét 

alkotják (Molnár 2003). A homoki gyepek területe jelentősen zsugorodott a 19-20. század folyamán 

(Biró és mtsai 2008). A nyílt homoki gyepek 92%-a és a homoki sztyepprétek 99%-a pusztult el a 20. 

század végéig zömmel agrárművelésbe vonás és ültetvénnyé alakítás következtében (Biró és mtsai 

2011). A területi kiterjedés változásán túl, a homoki gyepek ökológiai állapota sem változatlan a Duna–

Tisza közén: általában degradáció tapasztalható. Különösen a zárt homokpusztagyepek állapotát rontja 

a regionális talajvízszint-csökkenés (Molnár és mtsai 2008). A homoki gyepekben jellemző a növényi 

invázió is, amely a MÉTA országos felmérése alapján a nyílt homoki gyepeket mintegy 70%-ban, míg 

a száraz és félszáraz gyepeket kb. 30%-ban érintette a felmérés időszakában (Botta-Dukát 2008). A nyílt 

homoki gyepek inváziós fajai közül az akác után a selyemkóró a legtömegesebb faj ezen az élőhelyen 

a MÉTA felmérése alapján (Botta-Dukát és mtsai 2008). 

Az intenzívebbé váló területhasználat mellett a legkevésbé produktív agrárterületek felhagyása is 

jellemző folyamat, amellyel jelentős kiterjedésben keletkeznek parlagok (Molnár és Biró 2011). 

Emellett a 2009-es erdőtörvény hatályba lépése óta védett természeti területeken lehetőség van az 

erdőművelés felhagyására, ha őshonos fafajokkal abiotikus okokból a felújítás nem kivitelezhető. Ez 

különleges lehetőséget nyújt pl. az idegenhonos fenyőültetvények gyeppé alakítására. A Duna–Tisza 

közén jelenleg a száraz homoki növényzet elsősorban a felhagyott homoki agrárterületeken, valamint 

kisebb mértékben a védett területen fekvő, felújítási kötelezettség alá nem eső ültetvények helyén 

regenerálódhat. A parlagokon és a fenyőültetvények helyén a homoki vegetáció regenerációját több 

tényező is akadályozhatja, mint pl. az inváziós fajok jelenléte, a természetes fajok propagulumainak 

hiánya, megváltozott talajviszonyok vagy a fenyőavar jelenléte. Értekezésemben e tényezőkre 

fókuszálva vizsgálom a nyílt és zárt homokpusztagyepek spontán regenerációját, valamint a nyílt 

homokpusztagyep regenerációját célzó restaurációs beavatkozások hatásait selyemkóró által elözönlött 

kiskunsági parlagok és leégett fenyőültetvények helyén.  

Az első esettanulmányban a nyílt (Festucetum vaginatae) és zárt homokpusztagyepek (Galio veri-

Holoschoenetum vulgaris, Pseudolysimachio spicatae-Salicetum rosmarinifoliae) spontán 
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regenerációját vizsgálom a Kéleshalmi Homokbuckás Természetvédelmi Terület 2007-ben leégett 

fenyőültetvényei helyén hét évvel az égést követően. Két magassági zónában (a nyílt és zárt homoki 

gyepek zónájában) hasonlítom össze a regenerálódó és a területen foltokban megmaradt 

kontrollállományok talaját és vegetációját. A fejezetben a következő kérdésekre keresem a választ: 

Különbözik-e a spontán regenerálódó gyepek talaja a kontrollgyepek talajától? Különbözik-e a 

fajgazdagság és fajösszetétel a spontán regenerálódó gyepekben és a kontrollgyepekben? A nyílt és zárt 

kontrollgyepek magassági zónájában regenerálódnak-e a nyílt és zárt homoki gyepek a leégett fenyves 

helyén? 

A második esettanulmányban nyílt homokpusztagyepek ökológiai restaurációját célzó kísérletes 

beavatkozások (fenyőtűavar-eltávolítás, homoki árvalányhaj és magyar csenkesz vetés), valamint a 

selyemkóró jelenlétének hatásait elemzem a vegetáció regenerációjára a Kéleshalmi Homokbuckás TT 

leégett fenyőültetvényei helyén. A fejezetben a következő kérdésekre keresem a választ: Segíti-e a 

fenyőtűavar eltávolítása a növényzet regenerációját? Segíti-e az őshonos homoki árvalányhaj (Stipa 

borysthenica) és magyar csenkesz (Festuca vaginata) vetése a növényzet regenerációját? Befolyásolja-

e az inváziós selyemkóró jelenléte a nyílt homokpusztagyep regenerációját? 

A harmadik esettanulmányban szintén kísérletes megközelítéssel megvizsgálom, hogy homoki parlagon 

hogyan befolyásolja a selyemkóró jelenléte vagy hiánya (két évi ismételt mechanikus 

hajtáseltávolítással) a magyar csenkesz és a homoki árvalányhaj csírázását és korai megtelepedését egy, 

a Fülöpházi Homokbuckás TT szomszédságában lévő selyemkórós parlagon. A kísérletben az alábbi 

specifikus kérdésekre keresem a választ: Befolyásolja-e a selyemkóró föld feletti hajtásainak jelenléte 

az őshonos füvek csírázási arányát, valamint a vetett füvek túlélését a vetést követő két különböző 

időjárású évben? 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

HOMOKI GYEPEK SPONTÁN REGENERÁCIÓJA LEÉGETT FENYŐÜLTETVÉNYEK 

HELYÉN 

Az első és második esettanulmányban leírt vizsgálatok helyszíne a Kéleshalmi Homokbuckás 

Természetvédelmi Terület északi, 60 hektáros tömbje. A terület futóhomokos, buckás felszínű, tszf-i 

magassága 140 és 148 m között mozog. A területen és környékén terepi megfigyeléseink alapján 142 

m-es magasság felett nyílt, míg 142 m alatt zárt homokpusztagyepek képezik az eredeti homoki 

növényzetet. A mintaterületet fekete- és erdeifenyves ültetvények borították 2007 nyaráig, amikor egy 

erdőtűzben kisebb foltok kivételével az egész terület leégett. Az elpusztult fákat 2008-ban letermelték, 

és azóta a növényzet spontán regenerálódik. Az első esettanulmányban a mintaterületen a tszf-i 

magasság szerinti alacsony (142 m alatti) és magas (142 m felett elhelyezkedő) zónában kijelöltünk 10-

10 db 4 m x 4 m-es mintavételi kvadrátot a leégett fenyvesek helyén regenerálódó gyepekben, a 

mintaterületen belül és környékén elhelyezkedő természetes gyepekben, valamint a magas zónában le 

nem égett fenyves foltokban.  

Két évvel a tűz után (2009-ben) talajvizsgálatokat végeztünk a regenerálódó és kontrollgyep 

állományok kvadrátjaiban. Megvizsgáltuk a talaj textúráját, pH-ját, humusz-, AL-oldható foszfor- és 

kálium-, karbonát-, valamint felvehető nitrát- és ammóniumtartalmát. 2008 és 2012 között évente 

kétszer (júliusban és októberben) cönológiai felvételeket készítettünk vizuális borításbecsléssel a 

kvadrátokban. Az éven belüli, egyes fajokhoz tartozó borításértékek maximumát véve állapítottuk meg 

a fajok adott évi borítását minden kvadrátban. 

Lineáris és általánosított lineáris modellekkel megvizsgáltam, hogy a regenerálódó és 

referenciagyepekben és a két magassági zónában különbözött-e az összfajszám, az összborítás, a nyílt 

és a zárt természetes homoki gyepekhez kötődő fajok száma és borítása, illetve az újjövevényfajok 

száma és borítása öt évvel a tűz után. Sokváltozós módszerekkel: nem-metrikus többdimenziós 

skálázással (NMDS), többszörös válasz permutációs eljárással (MRPP) elemeztem továbbá, hogy öt 

évvel a tűz után (2012-re) mennyire álltak helyre a leégett fenyves helyén regenerálódó gyepek a 

kiindulási állapotot reprezentáló, le nem égett fenyves 2008-ban megmintázott állományához, valamint 

a természetes referenciagyepek 2012-es állapotához képest. Karakterfaj elemzéssel (Indicator value 

analysis) megvizsgáltam, hogy mely fajok kötődnek az egyes élőhelyekhez. Spearman-féle 

rangkorrelációval megvizsgáltam, hogy a regenerálódó gyepek két domináns faja, a selyemkóró és a 

siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) borításának 2008-2012-es átlaga hogyan korrelál a 

természetes gyepekhez (a nyílt és a zárt gyepekhez) kötődő fajok fajszámával és borításával. A 

nádtippant ezekben az elemzésekben nem vettem figyelembe a természetes fajok számának és 

borításának meghatározásánál. A statisztikai elemzéseket mindhárom esettanulmányban az R 

programmal végeztem (R Development Core Team 2012). 
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NYÍLT HOMOKI GYEP RESTAURÁCIÓJA LEÉGETT FENYŐÜLTETVÉNYEK HELYÉN 

A vizsgálat helyszíne a Kéleshalmi Homokbuckás Természetvédelmi Terület északi tömbje. 2008 őszén 

20 db 3 m x 3 m-es blokkot jelöltünk ki a területen. Tíz blokkot selyemkórós foltokra, tíz másik blokkot 

pedig selyemkórómentes foltokba helyeztünk.  A blokkok 142 m tszf-i magasság felett helyezkedtek el, 

mert a területen megfigyelésünk alapján e magasság felett zárt homoki gyepek már nem fordulnak elő, 

és célunk a nyílt homoki gyepek restaurációjának vizsgálata volt. Minden blokkban 4 db 1 m2-es 

kvadrátot jelöltünk ki. Az egyes kvadrátokban az alábbi kezeléseket végeztük el: vetés, avareltávolítás, 

vetés és avareltávolítás, valamint kezelés nélküli kontroll. Így a selyemkóró jelenlétét, mint változót is 

figyelembe véve összesen nyolcféle kezelési típus alakult ki. 

2008 őszén az avart gereblyével eltávolítottuk az avareltávolításos négyzetek felszínéről. A vetett 

kvadrátokban ezt követően magyar csenkesz (1 g/m2) és homoki árvalányhaj (1,3 g/m2) magkeverék-

vetést végeztünk.  

2008 és 2014 között minden év júniusában cönológiai mintavétel történt a négyzetekben vizuális 

borításbecsléssel. Emellett a vetett füvek egyedeit megszámoltuk 2009-ben. 2014 júniusában kijelöltünk 

tíz db 1 m x 1 m-es kvadrátot referenciának a területen megmaradt természetközeli nyílt gyepi 

fragmentumokban, és ezekben is cönológiai mintavételt végeztünk.  

Lineáris kevert modellekkel és általánosított lineáris kevert modellekkel vizsgáltam a vetés, az 

avareltávolítás, a selyemkóró jelenlétének, és a felvételek idejének hatását a csenkesz- és 

árvalányhajegyedek, valamint a nem vetett, természetközeli száraz gyepekhez kötődő fajok számára és 

borítására. A vetett fajok csíraszámára gyakorolt hatásokat a 2009-ben felvett adatok alapján 

vizsgáltam. Nem-metrikus Többdimenziós Skálázás segítségével jelenítettem meg a nyolcféle 

kvadráttípus fajösszetételének változását 2008 és 2014 között, valamint a 2014-ben felvett referencia 

négyzetek fajösszetételét.  

NYÍLT HOMOKI GYEP RESTAURÁCIÓJA SELYEMKÓRÓ ÁLTAL ELÖZÖNLÖTT HOMOKI 

PARLAGON  

A kísérletet a Fülöpházi Homokbuckás TT szomszédságában elhelyezkedő területen végeztük. A 22 

hektáros területet az 1950-es évekig nyílt homokpusztagyep borította, majd szőlőművelés folyt rajta az 

1980-as évekig. Ezt követően sikertelen szürkenyár-telepítés történt, amely ellenére a jelenlegi, 

felhagyott vegetáció összetétele a ritkás facsoportokon kívül megegyezik a környék parlagjain található 

növényzettel. A terület sík felszínű, talaja meszes futóhomok 1% alatti humusztartalommal. 

A kísérleti terület szürkenyármentes foltjaiban 2010 szeptemberében kijelöltem összesen 36 db 2 m x 2 

m-es kvadrátot olyan foltokban, ahol előfordult a selyemkóró, viszont a vetni kívánt csenkesz és 

árvalányhaj nem volt jelen a vegetációban, és ahol az évelő fajok borítása összességében nem haladta 
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meg a 10%-ot. A selyemkóró átlagos hajtásszáma 45,8 volt a négyzetekben, amely átlagosan 47,1%-os 

borításnak felelt meg.  

A kísérlet kezdetén a felszínt átlagosan 95 %-ban borító háztetőmoha rétegét eltávolítottam a 

kvadrátokból, hogy a vetett fajok csírázását ne befolyásolja. A selyemkóró mechanikai eltávolítására a 

kvadrátok feléből kihúztam a hajtásokat 2010 szeptemberében, valamint 2011 és 2012 során a 

vegetációs időszakban (áprilistól szeptemberig) évente hat alkalommal. 2010 szeptemberében a 

négyzetek harmadába csenkesz magokat (0,8 g m-2), másik harmadába árvalányhaj terméseket vetettem 

(1,3 g m-2) sűrűséggel. A négyzetek utolsó harmada vetés nélküli kontroll volt. Így hat 

kezeléskombináció alakult ki hat ismétlésben.  

A vetést követő két év (2011-2012) vegetációs időszakában több időpontban vizsgáltam a 

selyemkóróhajtások számát a 2 m x 2 m-es kvadrátokban, valamint a vetett füvek egyedszámát és 

borítását a kvadrátok középső 1 m2-én. Lineáris kevert modellel és általánosított lineáris kevert modellel 

vizsgáltam a kezelések közötti különbségeket a csenkesz és az árvalányhaj egyedszámának és 

borításának alakulására.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

HOMOKI GYEPEK SPONTÁN REGENERÁCIÓJA LEÉGETT FENYŐÜLTETVÉNYEK 

HELYÉN 

(1) Leégett fenyőültetvények helyén a talaj tulajdonságai a homoki gyepek spontán regenerációját 

nem korlátozták. 

Minimális különbségeket találtam a regenerálódó és a kontrollgyepek talajjellemzői között. Két évvel 

a tűz után a regenerálódó gyepek talajában a kontrollgyepekéhez viszonyítva kisebb volt az egyébként 

is nagyon alacsony vályog- és humusztartalom és magasabb a felvehető foszfáttartalom. A talaj a 

kontrollgyepekben és a regenerálódó gyepekben egyaránt alacsony humusztartalmú futóhomok maradt. 

Mindez arra utal, hogy az eredeti gyep fenyvessé alakítása és a fenyvest elpusztító tűz ellenére az 

ökoszisztéma nem lépte át azt az abiotikus küszöböt, amely a vegetáció regenerációját megakadályozná. 

(2) Öt évvel a fenyvest elpusztító tűz után a regenerálódó gyepek vegetációjának helyreállása 

részlegesnek tekinthető. 

Az összfajszám és az összborítás szempontjából helyreállt a vegetáció a regenerálódó állományokban, 

vagyis a regenerálódó állományokban magassági zónától függetlenül elérte a kontrollgyepekben 

tapasztalt értékeket. A regenerálódó és a kontrollgyepek vegetációjában a fentieken túl számos 

különbséget is találtam, amely jelzi, hogy a regeneráció az öt év alatt nem volt teljes. A nyílt 

homokpusztagyep a nyílt homoki gyepekhez kötődő fajok száma alapján regenerálódott, míg 

összborításuk lényegesen kisebb maradt a kontrollállományokhoz képest mindkét magassági zónában. 

A zárt homokpusztagyepekre jellemző fajok csoportja a siska nádtippan kivételével nem regenerálódott 

sem fajszámban, sem borításban. A regenerálódó és a kontrollgyepeknek mindkét zónában megvoltak 

a saját indikátorfajai. Ezek a kontrollállományokban a régiósan a nyílt és zárt gyepekre jellemző, 

zömmel évelő fajok közül kerültek ki. A regenerálódó állományok esetében többségében egyéves 

gyomok voltak indikátorfajok az indikátorelemzés alapján. A magas zónában a selyemkóró, az alacsony 

zónában a selyemkóró és a siska nádtippan dominálta a vegetációt. 

(3) A nyílt homoki gyep magas és a zárt homoki gyep alacsony regenerációs képessége, valamint 

a selyemkóró zónától független előretörése biotikus homogenizációhoz vezetett a leégett fenyves 

helyén.  

A nyílt homoki gyepek fajai megtelepedtek a regenerálódó állományokban mindkét zónában, míg a zárt 

gyepek fajai egyik zónában sem, a siska nádtippan kivételével. A regeneráció a nyílt 
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homokpusztagyepek irányába folyt mindkét zónában. A selyemkóró 2012-ben mindkét zónában a 

kvadrátok 70 %-ban előfordult. 

(4) Nem találtunk korrelációt a selyemkóró és a siska nádippan 2008-2012 közöttiátlagos borítása 

és a természetes gyepekhez kötődő fajok 2012-es száma és borítása között.  

A Spearman-féle rangkorreláció alapján a selyemkóró borításának 2008-2012-es átlaga nem korrelált 

szignifikánsan a természetes gyepekhez kötődő fajok számával és borításával. A nádtippan borításának 

2008-2012-es átlaga szintén nem korrelált szignifikánsan a természetes gyepekhez kötődő fajok 

számával és borításával, bár e faj esetében a korreláció értéke igen nagy volt (-0,4 és -0,44). 

NYÍLT HOMOKI GYEP RESTAURÁCIÓJA LEÉGETT FENYŐÜLTETVÉNYEK HELYÉN 

(5) A fenyőegyedek pusztulását követően lehullott másodlagos tűavarréteg jelenléte nem 

akadályozta a nyílt homoki gyep helyreállását leégett fenyvesek helyén. 

A tűavar eltávolítása a vetett magyar csenkesz egyedszámát 20 %-kal csökkentette a vetést követő 

évben, de ez a különbség eltűnt a vetést követő hetedik évre. Az avareltávolítás a homoki árvalányhaj 

egyedszámát nem befolyásolta egyik évben sem. A nem vetett, természetes száraz homoki gyepekhez 

kötődő fajok számára és borítására szintén nem hatott ez a kezelés.  

(6) A nyílt homoki gyepek két domináns fűfajának (Stipa és Festuca) vetése a leégett fenyves 

helyén segítette a nyílt homoki gyep mátrixának gyors kialakulását, de az alkalmazott magas 

magvetési sűrűség miatt csökkent a spontán megtelepedő, természetes száraz homoki gyepekhez 

kötődő fajok száma és borítása. 

A magyar csenkesznek és a homoki árvalányhajnak a vetése a vegetációfejlődést jelentősen 

meghatározta. A vetés hatására nőtt a vetett fajok tömegessége, és bebizonyosodott, hogy a domináns 

fajok esetében propagulum-limitáció állt fent a fenyvesek helyén a környező gyepfragmentumok 

jelenléte ellenére. A vetésnek volt negatív hatása is, mivel csökkentette a nem vetett célfajok számát és 

borítását.  

(7) Az inváziós selyemkóró a leégett fenyves helyén regenerálódó nyílt homoki gyepben nem zárt 

ki őshonos növényfajokat a regeneráció első hét évében, sőt kismértékű facilitációs hatása is volt 

a nyílt gyep regenerációjára. 

Az inváziós selyemkóró klónjainak jelenléte a vetett fajokra átmeneti, rövid távú hatással voltak: a 

homoki árvalányhaj borítására átmeneti pozitív, a csenkeszborításra pedig átmeneti negatív hatással. A 

selyemkóró kismértékben ugyan, de növelte a nem vetett célfajok számát.  
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NYÍLT HOMOKI GYEP RESTAURÁCIÓJA SELYEMKÓRÓ ÁLTAL ELÖZÖNLÖTT HOMOKI 

PARLAGON  

(8) Az inváziós selyemkóró jelenléte vetett magyar csenkesz és homoki árvalányhaj a csírázását 

nem csökkentette homoki parlagon, sőt aszályos időszakban a csenkeszegyedek túlélését, így a 

nyílt homoki gyep regenerációját segítette, míg az árvalányhajra nem volt szignifikáns hatása. 

A vetést követő első évben a selyemkórónak nem volt számottevő hatása a csenkesz egyedszámára és 

borítására. Azonban a második év nyarán a hatása pozitívvá vált: a csenkeszegyedek száma és borítása 

is alacsonyabb volt azokban a kvadrátokban, ahol a selyemkóró-hajtásokat rendszeresen eltávolítottuk. 

Valószínűleg a selyemkóró árnyékolása enyhítette a második évi nyári aszály csenkeszre gyakorolt 

kedvezőtlen hatásait. A csenkesszel ellentétben az árvalányhaj egyedszámát és borítását nem 

befolyásolta a selyemkóró jelenléte egyik időpontban sem, ami az árvalányhaj jobb aszálytűrését jelzi.  
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A leégett fenyőültetvények helyén fejlődő homoki vegetációnak megfelelő propagulum-ellátottság és 

abiotikus viszonyok között összességében nagy a regenerációs képessége. A nyílt homoki gyepek 

regenerációs képessége magas a zárt gyepekhez képest, mivel talajvíztől független a közösség, és a 

tájban nagyobb kiterjedésben maradtak fent fragmentumai. A zárt homoki gyepek spontán regenerációja 

gátolt a propagulumok hiánya és a kedvezőtlen abiotikus feltételek (leginkább a regionális talajvízszint-

süllyedés) miatt. Ezért megőrzésük a még meglévő természetközeli zárt gyepek bolygatásmentes 

fenntartásával érhető el elsősorban. 

Két évvel a tűz után nem találtunk jelentős különbséget a talajjellemzőkben a leégett fenyves helyén, 

ezért feltételezzük, hogy talaj abiotikus jellemzői nem limitálják a regenerációt. Emellett a nyílt homoki 

gyepek restaurációja során leégett fenyvesek helyén a másodlagosan lehulló fenyőtűavar eltávolítása 

szintén nem szükséges a regeneráció gyorsításához. Mindezek alapján a restaurációs beavatkozások 

során a talaj állapotát nem szükséges javítani, azonban érdemes törekedni a fizikai zavarások 

elkerülésére. 

A nyílt homoki gyepek fajainak jó része megtelepedett a regenerálódó állományokban a leégett 

fenyvesben öt évvel a tűz után, de borításuk alacsony maradt. Eredményeink alapján a magvetés 

hatékony kezelési mód a nyílt homoki gyep ökológiai restaurációja során, amely felgyorsítja a gyep 

regenerációját a gyep mátrixának gyors kialakításával. Amikor azonban a restauráció célja a 

fajgazdagság növelése, érdemes kisebb magsűrűséggel vetni a füveket, hogy térfoglalásukkal a 

kísérőfajok betelepedését ne akadályozzák. 

Az eredmények alapján a homoki parlagon és a leégett fenyves helyén regenerálódó nyílt homoki 

gyepekben a restauráció során nem feltétlenül szükséges a selyemkóró eltávolítása. Sőt kismértékben, 

ugyan de pozitív hatást is tapasztaltunk a vegetációra mindkét élőhely-típusban. Ugyanakkor a 

selyemkóró hatása hosszabb távon, a szukcesszió előrehaladtával, vagy egyéb kedvezőtlen 

változásokkal együtt hatva negatívvá válhat, a bióta nem vizsgált elemeire is káros lehet, illetve a nyílt 

homoki gyepekéhez képest produktívabb, kevésbé extrém termőhelyeken nagyobb kompetíciós 

képességgel rendelkezhet az őshonos fajok rovására. Mindezeket szükséges mérlegelni, amikor az 

eltávolítás vagy visszaszorítás kérdéséről van szó. Ugyanis a homoki élőhelyeken a selyemkóró 

mechanikai és kémiai irtásának költséghatékonysága egyaránt vitatható, mert jelentős erőforrás-igényük 

mellett alacsony a hosszú távú hatékonyságuk, jelentős negatív hatással vannak a természetközeli 

vegetációra is, illetve a talaj fizikai bolygatása miatt a selyemkóró-állomány regenerálódhat. Mindezek 

miatt érdemes átgondolni, hogy reális-e a faj visszaszorítása laza talajú homoki élőhelyeken, illetve ha 

igen, az milyen ökológiai és gazdasági költséggel és haszonnal jár. 
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