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TARTALOM
Hova szívem, lelkem
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott,
Ujra láttam végre születésem földét,
A szép Kiskunságot!
Bejártam a rónát,
Melyet átölel a Tisza-Duna karja,
S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét,
Az anya, úgy tartja.
 
Itt vagyok megint a
Nagyvárosi élet örökös zajában,
Oh de képzeletem most is odalenn az
Alföld rónáján van;
Testi szemeimet
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek,
S előttem lebegnek szépen gyönyörűn az
Alföldi vidékek.
 
Forró nyárközép van,
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára
Mint a lángeső, oly égető özönnel
Ömlik a pusztára...
Puszta van körűlem,
Széles hosszu puszta, el is látok messze,
Egész odáig, hol a lehajló ég a
Földdel olvad össze.
 
Gazdag legelőkön
Visz az út keresztül; ott hevewr a gőböly,
Rekkenő a hőség, azért nem fogyaszt most
A kövér mezőböl.
Cserény oldalánál
Szundikál a gulyás leterített subán,
Kutyái is lomhák, nem is pillantanak
Az útazó után.
 
Itten a lapályon
Egy ér nyúlik végig, meg se' mozdul habja,
Csak akkor loccsan, ha egy-egy halászmadár
Szárnyával megcsapja;
Szép fövény az alja,
Egészen lelátni sárga fenekére,
A lusta piócák s a futó bogarak
Tarka seregére.
 

Szélén a sötétzöld
Káka közt egy-egy gém nyakát nyujtogatja,
Közbe hosszu orrát üti víz alá a
Gólyafiak anyja,
Nagyot nyel, és aztán
Fölemeli fejét s körülnéz kényesen,
A vízparton pedig töméntelen bíbic
Jajgat keservesen.
 
Amott egy nagy ágas
Áll szomorún, egykor kútágas lehetett,
Mellette a gödör, hanem már beomlott,
Be is gyepesedett;
Elmerengve nézi
Ez a kútágas a távol délibábot,
Nem tudom, mit nézhet rajta? hisz a�élét
Már eleget látott.
 
Ott van a délibáb
A láthatár szélén... nem kapott egyebet,
Egy ütöttkopott vén csárdát emelt föl, azt
Tartja a föld felett.
Emerre meg gyérül
A legelő, végre a nyoma is elvész,
Sárga homokdombok emelkednek, miket
Épít s dönt a szélvész.
 
Nagy sokára egy-egy
Tanya tünedez fel, boglyák és kazalok,
Rajtok varju károg, itt-ott egy mogorva
Komondor csavarog.
Tenger szántóföldek
Terjednek szerteszét, rajtok áldott búza,
Lefelé hajlanak, kalászaikat a
Nehéz mag lehúzza.
 
A zöld búza között
Piros pipacsok és kék virágok nyilnak,
Imitt-amott sötét-vörös tüskerózsa,
Mint egy vérző csillag.
Közeleg az este,
Megaranyosodnak a fehér fellegek,
Szép felhők! mindenik ugy megy el fölöttünk,
Mint egy tündérrege.
 
Végre ott a város,
Közepén a templom, nagy komoly tornyával,
Szanaszét a város végén a szélmalmok
Széles vitorlákkal.
Ugy szeretek állni
A szélmalmok előtt! elnézem ezeket,
Amint vitorlájok hányja, egyre hányja
A cigánykereket.
 
Pest, 1848. június

P E T Ő F I  S Á N D O R

A Kiskunság

A 
magazinunk idei első számá-
ban megjelent nagy ívű, a 
Kárpátokkal perlekedő és az 
Alföld iránti elkötelezettségét 
megvalló, hirdető sorozatkez-

dő alkotás után most egy ezt árnyaló versét 
közöljük a 200. születésnapjához közeledő 
költőnek. Ebből kiderül: akár gyalogszerrel, 
akár lovas kocsival vagy négyökrös szekér-
rel járta az országot, nemcsak a megtett 
kilométereket és az út közben eltelt órákat 
számolta. Szakembereknek is becsületé-
re váló gazdagságú tudást halmozott fel az 
ott élőkkel beszélgetve, majd vetett papírra 
az utókorra is példát adó örökséget hagyva. 
Földközelben vagy messze néző szemmel, 
szárnyaló  tekintettel gyűjtött, rímekbe fog-
lalt megfigyeléseit és élményeit napjainkban 
is öröm olvasni.  

R Í M E K B E  F O G L A L T 
I D Ő U T A Z Á S

Petőfi 
szemével  
és szavával

Sterio Károly: A juhász.  
Színes kőrajz, 1855.
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A  P I l l A n AT  vA r á Z S A

f e l V é t e l e i

Dr.  Heincz Miklós 

Nem is tudom, mi volt előbb – a ter-
mészet szeretete, vagy a fényképezés 
iránti szenvedély? Gyermekként lám-

paoltás után, az elemlámpa fényénél kalan-
doztam Tutajossal és Bütyökkel a Tüskevár és a 
Téli Berek varázslatos Fekete István-i világában. 
Később az ifjú Széchenyi Zsigmonddal vadász-
tam az Ahogy elkezdődött és az Ünnepnapok 
oldalain. Miskolci fi atalként barátaimmal ala-
posan bebarangoltuk a Bükk-fennsíkot. A ter-
mészet megfi gyeléséből származó tapasztalato-
kat, élményeket haza akartam vinni magammal. 
Elraktározni, hogy bármikor elő tudjam venni, 
és nem utolsósorban másokat is megörvendez-
tessek velük.
Erre jó lehetőséget kínált a fotózás. Tízéves 
korom körül kaptam az első fényképezőgépemet, 
és már akkor megfogott a fényképezés világa. 
Bükki természetfotóinkból egyik barátommal 
még egyetemistaként kiállítást hoztunk létre 
a Debreceni Orvostudományi Egyetem aulájá-
ban. A sikerünk hitet adott a folytatáshoz. A sok 
tanulás, az egyre jobb gépek, majd a digitális 
korszak eljövetele mind színvonalasabb, nagy-
számú kép elkészítését tette lehetővé. 
De valami még mindig hiányzott. Ekkor lépett 
be az életembe a madarászat. A fajok felismeré-
se, élőhelyeik és viselkedési szokásaik ismerete 
nemcsak új perspektívákat nyitott a madárfo-
tózásomban, hanem egyben új szenvedélyem-
mé is vált. Így az alkotói munkám egyben már 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület tagjaként végzett természet- és madárvé-
delmi tevékenységgel is együtt jár.
Legkedvesebb témáim természetesen a mada-
rak. Fotóimmal igyekszem bemutatni a hazai 
madárfauna változatosságát, így kifejezetten 
keresem a ritkán fotózott fajokat. Néha lesből 
is fényképezek, de általában inkább egy terü-
let átfésülésével derítem fel az ott lakó tollru-
hásokat.
Az Év természetfotósa pályázatokon az elmúlt 
esztendőkben már többször is díjazták képe-
imet, két alkalommal az MME különdíját is 
elhoztam. Legeredményesebb 2021-ben voltam, 
amikor a fotós seregszemle legjobb alkotásait 
bemutató kiállításon négy képem is falra került.
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A
z Európai Madárfajok 
Vörös Listája a legát-
fogóbb információ-
forrása földrészünk 
kihalással veszélyez-
tetett madárfajainak 
természetvédelmi 

státusáról. Hasonló dokumentum először 
1994-ben jelent meg, majd 2004 és 2015 
után a legfrissebb 2021-ben került publi-
kálásra. A dokumentumnak többek között 
kiemelkedően fontos szerepe van a termé-
szetvédelmi prioritások, valamint a biológi-
ai sokféleség védelmével kapcsolatos célok 
meghatározásában.
A vörös lista értékelési rendszerének alapja 
az adott taxon (rendszertani egység) kihalá-
sának valószínűsége. Az általános cél egy 
olyan egyértelmű, könnyen és széles körben 
alkalmazható kategória- és kritériumrend-
szer kidolgozása volt, amely világosan 
meghatározott, szubjektív elemektől mentes 
adatokon alapulva értékeli a taxonok kiha-
lási valószínűségét.
Nem ritka eset, hogy adott faj globális és 
regionális/lokális értékelése lényegesen eltér 
egymástól. Például, amíg a kis légykapó 
(Ficedula parva) a világszerte legkevésbé 
veszélyeztetett kategóriába került, addig 
Magyarországon a kritikusan veszélyezte-
tettek között tartjuk számon.

GRÖNLANDTÓL 
A KAUKÁZUSIG
A több ezer szakértő és önkéntes adatain 
alapuló jelentés Európa-szerte ötvennégy 
országot és régiót ölel fel Grönlandtól a 
Kanári-szigeteken át egészen az Urál hegy-
ségig és a Kaukázusig. Három éven keresz-
tül csaknem negyven esztendő (1980–2018) 
adatait elemezték a szakértők, és ezek alap-
ján határozták meg az IUCN (Természetvé-
delmi Világszövetség) kategóriarendszere 
szerint az egyes madárfajok veszélyeztetett-
ségi helyzetét.
Az információk több forrásból származtak. 

Felhasználták például a madárvédelmi 
irányelv 12. cikkelye szerinti országjelen-
téseket, az Európai Unión kívüli országok 
nemzeti adatközléseit, a tudományos cikke-
ket, a madáratlaszokat és a vörös könyve-
ket. A legtöbb faj esetében a költési időszak-
ból származó adatokat vették fi gyelembe, 
de néha előfordult, hogy téli adatokat (is) 
felhasználtak az elemzéshez.

AMI A LELTÁRBÓL 
KIOLVASHATÓ 
Európai szinten a madárfajok 13 százaléka, 
mindösszesen hetvenegy madárfaj veszé-
lyeztetett. Ebből nyolc kritikusan veszélyez-
tetett, tizenöt veszélyeztetett és negyven-

nyolc faj sérülékeny státusú. További har-
mincnégy faj (6 százalék) tartozik a veszé-
lyeztetettséghez közeli kategóriába, míg öt 
olyan fajról tudunk, amelyek regionálisan 
kipusztultak.
Ha ugyanezt megnézzük az Európai Unió 
huszonhét tagállamára vonatkozóan, akkor 
kicsit rosszabb a kép, hiszen itt a fajok 19 
százaléka, azaz nyolcvanhat faj tartozik a 
veszélyeztetett kategóriába. Fontos ugyan-
akkor hangsúlyozni, hogy az Európai Uni-
ón kívüli országok esetében általánosság-
ban sokkal bizonytalanabb adatok állnak 
rendelkezésre.
Aggasztó, hogy az európai madárfajok 
30 százaléka csökkenő állománysűrűsé-
get mutat, 23 százalékának stabil vagy 

ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE | DR. NAGY GERGŐ referens, AgrárminisztériumÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE | DR. NAGY GERGŐ 

C S E L E K V É S R E 
Ö S Z T Ö N Ö Z

Az Európai Madárfajok 
Vörös Listája

A kis sirály kiváló alkalmazkodó-
képességének köszönhetően 

a faj természetvédelmi
 helyzete is javult  

A nagyüzemi mezőgazdálkodás térhódítása is 
érzékenyen érintette a hazai fogolyállományt. 

A szegélyélőhelyek megóvása növeli a 
populáció megerősödésének esélyeit

Európa északi részén él a 
lunda, állománya kritikus 

állapotban van 
FOTÓ | BÉCSY LÁSZLÓ

A madárvédelem nemzetközi szervezete, a BirdLife International 
vezette konzorcium 2021 végén hozta nyilvánosságra immáron 
negyedik alkalommal az Európai Madárfajok Vörös Listáját. A friss 
elemzés a kontinensünkön előforduló 544 madárfaj elterjedését, 
állománynagyságát és ezek változásait, természetvédelmi helyzetét, 
valamint a legfontosabb veszélyeztető tényezőiket mutatja be.
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a kékcsőrű réce  
állománya erősödött

minden ötödik madárfaj 
veszélyeztetett

A klímaváltozás érzékenyen érinti a 
vizes élőhelyeket, ekképp az ott élő 
fattyúszerkő populációit is

fluktuáló (hullámzó) a trendje, és csupán 21 
százalékánál látható állománybővülés. A 
hiányosságokat jelzi, hogy a fajok 23 szá-
zalékánál nem ismerjük a változás irányát.
Talán kevesen tudják, de az Európában 
rendszeresen előforduló valamivel több 
mint ötszáz madárfaj csaknem egy-
ötöde (103 faj) endemikus vagy ahhoz 
közeli státusú. Ezek között huszonnégy 

veszélyeztetett vagy veszélyeztetettség-
hez közeli helyzetű, legkritikusabb álla-
potban a baleári vészmadár (Pu�nus 
mauretanicus), a lunda (Fratercula arctica), 
a halvány kékpinty (Fringilla polatzeki) és 
a madeirai viharmadár (Pterodroma madei-
ra) van.
A rendszertani csoportokat tekintve kima-
gaslik, hogy elsősorban a tengeri madarak, 
a vizes élőhelyekhez kötődő fajok és a raga-
dozók a legveszélyeztetettebbek. Meglepő 
módon azonban olyan csoportok is „előke-
lő” helyen szerepelnek ezen a listán, mint a 
jégmadarak, a túzokfélék vagy a vöcskök.
Az állomány alakulásának irányát tekint-
ve a vízimadaraknál 40 százalékos, a 
tengeri madaraknál 30 százalékos, míg a 
ragadozómadaraknál 25 százalékos csök-
kenést tapasztalni. Nem meglepő módon a 
vonuló fajok mintegy egyharmada csök-
kenő trendet mutat. A tengeri élőhelyek 
mellett a mezőgazdasági területek – bele-
értve a gyepeket – tartoznak olyan fon-
tosabb élőhelytípusok közé, amelyekhez a 
legtöbb veszélyeztetett vagy közel veszé-
lyeztetett faj kötődik. Sajnálatos módon 
közülük 30 százaléknál tapasztalunk 
állománycsökkenést.

NYERTESEK ÉS VESZTESEK
Jellemzően azoknak a fajoknak a helyzete 
javult 2015-höz képest, amelyek esetében 
a természetvédelmi szakemberek hosszú 
évek, akár évtizedek óta célzott fajvédelmi 
intézkedéseket hajtanak végre. Örvendetes 
módon több ragadozómadár-faj állományát 
sikerült növelni, így például a már nálunk 
is egyre gyakoribb fészkelő vörös kánya 

(Milvus milvus) és a téli vendégként megje-
lenő fekete sas (Clanga clanga) populációit.
A kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala) 
népessége olyannyira megnőtt a védelmi 
intézkedéseknek (élőhelyei védelmének, a 
vadászati nyomás csökkentésének és a hal-
csontfarkú réce [O. jamaicensis] állományai 
felszámolásának) köszönhetően, hogy a 
korábbi veszélyeztetett kategóriából átkerült 
a sérülékenybe. A sirályfélék alkalmazko-
dóképességét az is mutatja, hogy több fajuk 
– például az ezüstsirály (Larus argentatus) 

A sekélyvizes élőhelyek 
megfogyatkozása a piroslábú  
cankó állományait is veszélyezteti

Magyarország kivételével európai 
elterjedési területén csökken a 
parlagi sas fészkelő párjainak száma

A tövisszúró gébics 
állományfelmérési adatai 
egyre nagyobb aggodalomra 
adnak okot

és a kis sirály (Hydrocoloeus minutus) – ter-
mészetvédelmi helyzete is javult.
Nemcsak hazánkban, hanem európai szin-
ten is szembetűnő a sekélyvizes élőhelyek-
hez kötődő fajok aggasztó helyzete. Ezt 
jelzi, hogy több, ilyen élőhelyhez kötődő faj 
állománya is drasztikusan csökkent, emiatt  
átkerültek a legkevésbé veszélyeztetett 
kategóriából a sérülékenybe. Ebbe a körbe 
tartozik a sárszalonka (Gallinago gallinago), 
a piroslábú cankó (Tringa totanus), a nyíl-
farkú réce (Anas acuta), a feketenyakú 
(Podiceps nigricollis) és a vörösnyakú vöcsök 
(P. grisegena). 
Elsősorban fészkelőhelyeinek pusztulá-
sa és vadászata roppantotta össze a vetési 
varjú (Corvus frugilegus) állományát. Az 
európai populáció esetében 30 százalékos 
csökkenést tapasztaltak a szakemberek. 
Az élőhelyek károsodására figyelmeztet 
többek között a fürj (Coturnix coturnix) 
állományának aggasztó helyzete, de úgy 

látszik, hogy olyan közönséges fajok is 
veszélybe kerülnek, mint a mezei pacsir-
ta (Alauda arvensis) vagy a tövisszúró 
gébics (Lanius collurio). Annak ellenére, 
hogy a veszélyeztetettségi besorolásuk 
változatlan maradt, a háttéradatok még-
is aggasztó trendekre és a tennivalókra is 
figyelmeztetnek.
A szakemberek természetesen számba vet-
ték a legfőbb veszélyeztető tényezőket. Azt 
a következtetést vonták le, hogy mindenek- 
előtt a nagy léptékű tájátalakítások, az élő-
helyek eltűnése és leromlása, a mezőgazda-
ság intenzifikációja, vizeink elszennyező-
dése, az illegális gyérítések és a klímavál-
tozás a legfőbb veszélyforrások. Az olyan, 
mezsgyékkel tarkított élőhelyeket kedvelő 
fajok, mint például a pacsirták, a gébicsek 
vagy a sármányok állományainak fokozatos 
csökkenése egyértelműen jelzi a mozaikos 
élőhelyek eltűnését, valamint az intenzív 
mezőgazdálkodás térhódítását.
A nemrégen megjelent vörös listából összes-
ségében az állapítható meg, hogy minden 
ötödik madárfaj veszélyeztetett vagy veszé-
lyeztetettséghez közeli állapotú, de különö-
sen súlyos helyzetben vannak a tengeri és a 
mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő fajok.

HOGYAN TOVÁBB?
Bár a legtöbb európai fajról széles körű isme-
retekkel rendelkezünk, és többségükről pon-
tos adataink vannak, hiányok mindig voltak 
és lesznek is. Ebből következően folytatni kell 
a már folyamatban levő állományfelmérési és 
monitoringmunkálatokat, míg az adathiányos 
fajok esetében mielőbb fel kell számolni a 
fehér foltokat. A sikeres fajvédelmi tevékeny-
ségekhez szükség van az egyes veszélyeztető 
tényezők feltárására és hatásmechanizmusaik 
megismerésére, valamint a munkálatokhoz 
szükséges erőforrásokra.

Ezekben a folyamatokban döntő szerepet 
játszanak az olyan jogi és pénzügyi hatás-
mechanizmusok, mint a madárvédelmi 
irányelv vagy bizonyos LIFE-pályázatok. A 
jövőbeni természetvédelmi erőfeszítéseknek 
nemcsak a lokális vagy a regionális szintre 
kell fókuszálniuk, hanem a nagyobb lépté-
kű, alapvetőbb rendszerszintű változtatá-
sok megvalósítására is törekedniük kell. A 
döntéshozók és a természetvédelmi szakem-
berek közötti együttműködés erősítésével és 
az egyéb érintettek bevonásával együtt! 

AZ EURÓPAI MADÁRFAJOK VÖRÖS LISTÁJA  |  9
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A 
kiskertekben végleges 
helyükre kerülnek a 
paprika és a paradicsom 
féltve nevelgetett palán-
tái, míg azokon a portá-
kon, ahol még kotlóssal 

keltetnek, a kotyogó tyúk mellett újra ott 
gurulnak a csipogó, sárga pihés apróságok. 
A korai cseresznye gyümölcsei május végé-
re rózsaszínűre színeződnek, és a langyos, 
tavaszi estéken, mint megannyi apró játék-
repülőgép, zümmögő cserebogarak keringe-
nek az ágak körül.
Áprilisban a halastavi gátak mentén meg-
szólalnak a kékbegyek, néhány héttel később 
pedig a Tisza ártéri erdeiben már a vonuló 
kerti poszáták gurgulázó énekében gyö-
nyörködhetünk. A kertekben „vi-vi-vi-vi” 
hangján kiált a nyaktekercs, és április végén 
vagy május elején pedig már a sereghaj-
tó karvalyposzáta, kerti geze és a tövisszúró 
gébics is megszólalnak. Az utóbbinak halk, 
rendkívül változatos, sok utánzást tartal-
maz az éneke, de nincs revírtartó szerepe, 
így csak az udvarlás a párválasztás napjaira 
korlátozódik. Annak, aki hallani szeretné, 
április és május fordulóján kell nagyon 
fülelnie. 

FOLYÓK ÉS TAVAK PARTJÁN
Bárhol járunk is, mindenütt rengeteg meg-
fi gyelni való akad. A békák és a gőték 
bölcsőit  a kis vizek vagy a nagyobb tavak 
sekély, parti részei ringatják, és ezekben a 
napokban még olyan fajokkal is találko-
zunk, amelyek egyébként éjszakai életmód-
juk miatt nappal nem láthatók. Korán ébred 
például a hazánkban mindenfelé gyakori 
dunai tarajosgőte. Alig bújt elő téli pihenő-
je után, máris a vízbe megy, ahol a hímek 
lázasan keresik a nőstényeket.
Ha tiszta és sekély vízben sikerül megfi -
gyelni őket, látványos udvarlási ceremó-
niának lehetünk a szemtanúi. A mintegy 
kétszáz-négyszáz petét azután a nőstény, 
rendszerint éjszaka, egyenként helyezi 
összehajtott levelek vagy növényi szá-
lak hajlatába. A petézést követően a gőték 
elhagyják a vizet, és újra szárazföldi, éjsza-
kai életet élnek.
Ha rövid időre megállunk a vízparton, a 
különböző vízinövények között .jól megfi -
gyelhetők a kisebb-nagyobb halak. Sokfelé 
látható az apró, mindössze hat-hét centi-
méter hosszú tüskés pikó. Nálunk régebben 
az akvaristák medencéiben volt látható. Az 
első hazai példányt 1956-ban a fővárosi 

Duna-szakaszon fogták, azóta – helyenként 
nagy számban – a folyó teljes magyarorszá-
gi medrében előfordul.
A mozgékony kis hal háta olajzöld, olda-
lai rézszínűek, hasa fehéres. Furcsa nevét 
onnan kapta, hogy a hátán több, rendszerint 
három, mozgatható csonttüskét visel, de a 
hasúszói is tüskékké alakultak. A március 
és július közötti ívási időszakban a hímek 
pazar nászruhát öltenek, torkuk és mellük 
élénkvörösre színeződik, szemük ezüstösen 
csillog. De a szaporodásmódja is rendkívül 
érdekes. Amikor az ívás ideje elérkezik, a 
hím csőszerű fészket épít a talaj kis mélye-
désében a veseváladékával összeragasztott 
növényi anyagokból. 
Ezután nőstényt, illetve esetenként nősté-
nyeket csalogat bele. Ezek egyenként több 
száz ikrát raknak le, amelyeket a hím félté-
kenyen őriz, és a bejáraton keresztül úszói-
nak mozgatásával oxigéndús, friss vízzel lát 
el. A víz hőmérsékletétől függően nyolc-tíz 
nap alatt kikelő ivadék rövid ideig még a 
hím védelme alatt marad. A kishalak ezután 
kiúsznak és elszélednek.
A Dinnyési-Fertőt joggal nevezhetjük a 
kócsagok birodalmának. Sokszor jártam ott, 
szívesen felidézem egyik megfi gyelőutam 
tapasztalatait. Az időjárás faképnél hagy-
ta a naptárt, április elejét írtunk, de akár a 
hó vége is lehetett volna. Már kora reggel 
langyos volt a levegő, és ahogy emelkedett 
a nap, egyre melegebb lett. A kék égen csu-
pán néhány kósza bárányfelhő barangolt, a 
Dinnyési-Fertő szegélyén az előző évi sárga 
nádszálak alig-alig billentek, a szellő éppen 
csak lengedezett. 
A legelő felett pacsirták énekeltek, a kis 
akácosban tengelic dalolt, a víz felől nyári 
ludak gágogtak hangosan, és mintha csak 
erre válaszoltak volna, a tőkés récék hangos, 
jókedvű hápogását hallottam. 
Felkapaszkodtam a megfi gyelőtoronyba, és 
körülnéztem. Előttem ekkor még kéken csil-
logott a Fertő, és rajta rengeteg madár volt. 
Három különálló csoportban bütykös hattyúk 
úsztak, hófehér tollú, öreg madarak, összesen 
negyvenkettőt számoltam össze. Nem emlék-
szem, hogy mikor láttam ennyi hattyút itt 
egyszerre. Azok, amelyek legközelebb voltak 
a toronyhoz, éppen táplálkoztak.
Előrehajoltak, fejüket és hosszú nyakukat a 
víz alá dugták, de ha valahol nem érték el a 
fenék iszapját, fél testükkel is alámerültek. 
Csak terebélyes fenekük maradt a felszínen. 
Egyikük kicsit oldalt úszott, úgy látszott, 
hogy kerüli a többieket. Néhány perc múlva 

Zsivajgó természet

Április és május a nász és az utódnevelés igazi hónapjai, amelyek talán a legtöbb 
megfi gyelési alkalmat nyújtják az egész év folyamán. Ekkor teljesedik ki teljes szépségében 
a tavasz. Gyorsan emelkedik a hőmérséklet, erőteljesen hosszabbodnak a nappalok, és a 
fehérbe borult akácágakon ezernyi méhecske döngicsél. Mintha csak az akácos tükörképe 
lenne, távolabb az árokparton is fehéren virítanak a bodzabokrok, tányér alakban nyíló 
apró virágaikat tarka zengőlegyek és zölden csillogó rózsabogarak látogatják. Az erdőben 
messzire száll a sárgarigó vidám fl ótája, újraszól a kakukk, a kertekben hangosan énekelnek 
a barátkák, és egymással versengve dalolnak a bokrosok fülemüléi. Soha máskor nem ilyen 
hangos a madarak kórusa. A madarak és fák napját is májusban ünnepeljük.

SZERZŐ | SCHMIDT EGON
GRAFIKA | BUDAI TIBOR

Már májusban virágba 
borulhat a fehér akác, 

virágfürtjei illatosak 
és kiváló mézelők. A 

lombfakadás után fejlődik 
a virágos kőris sárgásfehér, 

terebélyes bugavirágzata 

Ú T R AVA L Ó

A törpeegér a parthoz közeli nád és 
gyékény között élhet, kapaszkodófarkával 

támaszkodik a növényzetre

A Dunában és mellékágaiban 
élő tüskés pikó hímje márciustól 

júliusig pompás nászruhát ölt
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ki jócskán a fedőszárnyak alól. A tömött 
potrohnak az az oka, hogy egy-egy nőstény 
akár több ezer petét is rakhat.
A nünükék, más néven hólyaghúzó boga-
rak családjába kétezer-ötszáz faj tartozik, 
közülük hazánkban mintegy negyven faj 
él, egyebek között a közönséges kőrisbogár 
is. A család több faját régebben gyógyászati 
célra használták. A hólyaghúzó elnevezés 
is onnan ered, hogy ha például a kőrisboga-
rat megfogják, a térdízületeinél  megjelenő 
váladék hólyagot növeszt a bőrön.
Időszakunkban mindenütt rengeteg virág 
nyílik. A legelőkön társulásalkotó lehet a 
magyar csenkesz, amelynek apró virágai 
zöldesbarna színűek. Gyakoriak a perjefa-
jok, míg homokos talajon a pusztai kutyatej, 
a homoki ternye és a magyar szegfű. A csa-
tornák vízében virít a vidrafű, üde színfoltot 
alkotnak a sárga nőszirom tövei, fehér fol-
tokként látszanak a víziboglárka virágai.

AZ ERDŐBEN
Az erdő talán soha nem olyan szép, olyan 
üde zöld, mint májusban. Ahol ritkásan 
nőnek az aljnövényzet bokrai, és így több 
fény jut a talajra, az avart szinte teljesen 
elborítják a lágyszárú növények. A gyer-
tyános-tölgyesekben a fotósok lencséje elé 
kínálkozik a rózsaszínű, sötéten pettyezett 
szirmaival a bíboros kosbor, de nem kevésbé 
szép a gyakran erdei utak mentén is nyíló, 
sárga virágaival feltűnő vérehulló fecskefű. 
Ahol pedig nedvesebb a talaj, mert egy kis 
patak kanyarog a közelben, sokfelé meg-
találjuk a nagy, zöld leveleivel integető 
hölgypáfrányt.  
Az erdei sikló melegkedvelő állat, ezért csak 
április végén, vagy május elején bújik elő 
téli pihenőhelyéről. Kedveli a déli kitettségű 
lomberdőket, ahol napsütéses időben külö-
nösen a délelőtti órákban lephetjük meg 
sütkérezés közben. A másfél méteresre is 
megnövő sikló hátoldala különböző árnya-
latú barna, ritkán szürkés színt mutat. 
Hasoldala sárgás. Karcsú testű, mozgékony 
hüllő, amely nemcsak a talajon, hanem 
a bokrok ágain is ügyesen mozog, ahol 
madárfészkek után kutat.
Tavaszi kirándulásaink alkalmával erdők-
ben, gazos árokpartok mentén, bokrosok 
közelében, vagy éppen a kertek alatt néha 
magas, cincogó, csikorgó hangokat hallunk 
a fű közül. A különös hangok tulajdono-
sát többnyire nem sikerül megpillantani, az 
viszont nemegyszer előfordul, hogy egy-
egy apró termetű cickány éppen előttünk 

szalad át a gyalogösvény egyik oldaláról a 
másikra. 
Aki csak így, röpke pillanatra látja fel-
bukkanni a szőrruhásokat, hosszú, szin-
te ormányszerű orruk ellenére is gyakran 
egérnek nézi őket, pedig a cickányok nem 
rágcsálók, hanem egy egészen más, rend-
kívül érdekes életmódú állatcsoporthoz, a 
rovarevő emlősökhöz tartoznak. Ragadozó 
életmódot folytatnak, növényi táplálékhoz 
nem nyúlnak, rovarokkal, férgekkel, pókok-
kal, csigákkal táplálkoznak, de alkalmilag 
fi atal pockokat, egereket is zsákmányolnak. 
Mindent felfalnak, amit csak legyűrhetnek. 
Fogazatuk félelmetesen fejlett, hozzájuk 
mérten olyan erőteljes, mint akár a tigrisé, 
vagy az oroszláné.
Az apró termetű állatkák anyagcseréje 
nagyon gyors, ezért szüntelenül eleség után  
járnak, és nem csak éjszaka, hanem nap-
pal is vadásznak. Téli álmot sem alszanak. 
Életük nagyon rövid, legfeljebb egy-másfél 
évre tehető.

PARKOK ÉS ARBORÉTUMOK
Nemcsak az erdőben, hanem ezeken a mes-
terséges, de a természeteshez mégis nagyon 
hasonló élőhelyeken is fokozatosan erősödik 
és egyre sokszínűbbé válik a  madárének. 
Egy nagyobb parkban vagy arborétum-
ban elméletileg több mint ötven madárfaj 
fészkelhet, köztük az apró madarak réme, a 
karvaly is. 
Érdekes, hogy míg ezt a kis ragadozót a 
cinegék, a csuszkák és társaik ösztönösen 
felismerik, tehát akkor is veszélyt jelez-
nek és menekülnek, ha előzőleg soha nem 
látták, más fajok eleinte nem látnak benne 
ellenséget. Amikor például a nem ragadozó 

nyaktekercs áprilisban visszatér afrikai téli 
szállásáról, az apró énekesmadarak alig 
törődnek vele, hiszen a külseje alapján nem 
látszik ellenségnek. Ám ha később, a költés 
idején ez a madár kilakoltatja a széncine-
géket a maga számára kiszemelt odúból, 
és azok vészhangokat hallatva röpdösnek 
körülötte, megváltozik a helyzet. 
Amikor a többi cinege és más apró madár 
azt látja, hogy társaik a nyaktekercset 
támadják, akkor is felhangzik a veszélyt 
jelző hang, ha a nyaktekercs minden ártó 
szándék nélkül felbukkan valahol. Mint-
hogy a madarak ellenségként is megismer-
ték, aszerint is viselkednek vele.

az is kiderült miért. Egy öreg gúnár hirte-
len abbahagyta a keresgélést, megfordult, 
egyenesen feléje úszott, majd szárnyaival 
is csapkodva kergette odébb a külön tartó 
madarat. Azután felborzolt tollakkal, begör-
bített nyakkal büszkén úszott vissza társai 
közé.
Távolabb, az avas nád között itt is, ott is 
fehér foltok jelezték a kotló, tojásaikat 
melengető kócsagokat. Néhányan a nádsze-
gély mentén lestek zsákmányra, és kisvár-
tatva további kilenc hófehér nagy madár 
érkezett és ereszkedett melléjük.
A kék mezőben repülő nagy kócsag a 
magyar természetvédelem címermadara. 
Hogy annak idején éppen rá esett a válasz-
tás, azt szépsége mellett bizonyára az is 
indokolta, hogy akkoriban még ritka fész-
kelőnek számított, és a vele való találkozás 
mindig egyfajta élményt jelentett. Azután 
a hetvenes évek elején jött egy nagyon sze-
rencsés fordulat és jelenleg már legalább 
4100 pár fészkel az ország területén.
A vízparton természetesen nem csak kétél-
tűek és madarak mozoghatnak. A part-
hoz közeli nád és gyékény között, vagy a 
sűrű gazvegetációban él az idei év emlő-
se, a törpeegér is. Ez a házi egérnél kisebb, 

vörhenyes bundájú rágcsáló szakított a 
hagyományokkal, ugyanis nem a föld alatt 
lakik, hanem az „emeletre” költözött, száraz 
nád- és sáslevelekből font gömb alakú fész-
két néha méter magasan, nádszálak közé 
vagy erősebb kórók szárára építi. 

RÉTEK, LEGELŐK, 
KULTÚRTÁJAK
Ökológiai szempontból a kultúrtáj rendkí-
vül fontos részei a kisebb-nagyobb facso-
portok, fás ligetek, mezsgyék és az utak 
vagy az árkok mentén húzódó bokorsorok. 
Rejtekhelyet, fészkelő- és táplálkozóhelyet 
kínálnak számtalan állatnak, és zöld folyo-
sóként segítik bizonyos fajok terjedését. 
Az őszi és a tavaszi vonulás idején pedig 
poszáták, fülemülék és más madarak veszik 
hasznukat.
Az általam hajdan vizsgált árokpar-
ti bokrosokban egyebek mellett mezei és 
karvalyposzáta, énekes nádiposzáta, tövis-
szúró gébics, citromsármány és zöldike fész-
kelt rendszeresen, de gyakran őzek is pihen-
tek ott. Az ilyen bokrosokban gyakori fekete 
bodzának augusztustól fontos szerepe van a 
poszáták táplálkozásában, hiszen a barát-
kák, a mezei és a kis poszáták a vonulás ide-
jén főleg a lédús, fekete bogyókkal élnek.
Kisdiák koromban láttam először, milyen 
hevesen védelmezi a fürge gyík hímje kivá-
lasztott területét. Az egyik szépen színezett 
nászruhás példányt, amely a kora tavaszi 
napsütésben mindig ugyanazon a vakond-
túráson sütkérezett, rendszeresen becser-
késztem. Egy idő múltán annyira megszok-
ta ezt, hogy egészen közel mehettem hozzá 
anélkül, hogy elmenekült volna. Egy ilyen 
alkalommal láttam, hogy milyen vadul 

rontott a szomszédból odatévedt másik hím-
re. Belekapaszkodott, ide-oda rázta, míg a 
másik az ő farkának tövét kapta el. Hosz-
szasan verekedtek, végül az idegen megfu-
tamodott. A fürge gyík – magyar nevével 
ellentétben – viszonylag lassú mozgású, 
gyakori állat. Tavasszal udvarlásának meg-
kapó jeleneteit is megleshetjük.
Áprilisban, vagy május elején a fű között 
mászó nünükét sokan nem is nézik bogár-
nak. Különösen a petézni készülő nősté-
nyek potroha duzzad hatalmasra, és lóg 

Veszély esetén a mezei cickány apróságait 
biztonságosabb helyre menekíti. Az egyik 

cickányfi  fogaival a mama faroktövébe 
kapaszkodik, míg a következő testvér az első 

farkát veszi célba, így alakul ki a cickánykaraván

Az erdei sikló melegkedvelő, ezért csak 
április végén, május elején bújik elő téli 

rejtekhelyéről

A vidrafű sekélyvizes tocsogók nyílt vízfelületein 
él, feltűnő szépségű fürtvirágzatát már 
áprilisban hozza

Az egyetlen fészkelő vadlúdfajunk, 
a nyári lúd áprilisban már fi ókáit vezetgeti

a nünükék közül hazánkban 
mintegy negyven faj él
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Gyakorta felszalad a lágyszárú növények-
re, de a bokrok és a cserjék legvékonyabb 
ágaira is. Kifejezetten ügyesen és für-
gén mászik, ráadásul egér létére jól úszik. 
Mászás közben rendkívül mozgékony farká-
val nemcsak egyensúlyoz, hanem remekül 
kapaszkodik is.

LELŐHELYÉNEK FELDERÍTÉSE 
A fajok megőrzésének hatékonyságát 
nem kis mértékben befolyásolja, meny-
nyire ismerjük valóságos előfordulási 
helyeiket, vagy éppen állománysűrűségü-
ket. A kisemlős jelenlétének kimutatására 
több lehetőség is kínálkozik. Előfordulási 
adatai elsősorban bagolyköpetek elem-
zéséből származnak. A baglyok, miután 
elfogyasztják zsákmányállataikat (főként 
rágcsálókat), a számukra emészthetetlen 
részeket köpetek formájában visszaöklen-
dezik. A biológus kutatók az ezekben talált 
csontok meghatározásával tudnak követ-
keztetni egy terület rágcsálófaunájának 
összetételére.
Az információgyűjtés másik formája a 
speciálisan kialakított, élve fogó csapdák 
használata, amelyeket a földre vagy osz-
lopokra helyeznek el. Végül a harmadik 
lehetőség a törpeegér fészkeinek felderíté-
se. Ez utóbbit télen érdemes végezni, mert 
ilyenkor kevésbé takarja el a fészkeket a 
növényzet, és így jobban látszanak. Az így 
begyűjtött adatokból jól kirajzolódik e faj 
elterjedési területe. Ezek szerint Eurázsia 
egész hosszában fellelhető Angliától Japá-
nig. Csak a legészakibb és a legdélibb terü-
leteken nem találja meg életfeltételeit. 

MŰVÉSZI FÉSZKET ÉPÍT
A Magyarországon általánosan elterjedt 
faj főleg olyan élőhelysávokban telepszik 
meg, ahol magas, sűrű növényzetet talál. 
Élőhelyei elsősorban a cserjés erdőszélek, 
a sűrű sövények, a magaskórós mezsgyék. 
Szereti a lassú folyású vizek, tavak zsom-
békos, náddal és sással benőtt partjait. 
Minden alomnak új, művészi kialakítású 
fészket épít. A sűrű növényzetben épített 

gyermekökölnyi „lakásait” tavasztól őszig 
használja. Vackát általában 20-50 centimé-
ter magasságban alakítja ki, de találtak már 
3 méter magasságban is fészket. A kívülről 
felhasogatott és összesodort növényi szárból 
és levélből álló otthonát belül puha termés-
függelékekkel, növényi repítőszőrökkel 
béleli ki.
A fészeknek csupán egyetlen bejárata van. 
Ezt táplálékgyűjtő útja előtt gondosan 
összehúzva védi az illetéktelen látogatók-
tól. A gömbfészkek a téli időszakban is az 
ágakon maradhatnak, azonban gazdájuk 
a lombtalan, zimankós hónapokban már 
a biztonságos talajon, avar- és fűkupacok 
alatt mozog, és a földfelszín alatti fészekbe 
húzódik. Itt az ősszel felhalmozott magok-
kal táplálkozik, hiszen nem alszik valódi 
téli álmot.

A TÁPLÁLÉKLÁNC 
FONTOS ELEME
A kisemlősnek az ökológiai rendszer-
ben fontos szerepe van. A gyöngybagoly, 
az erdei fülesbagoly, a macskabagoly és a 
kuvik éppúgy vadászik rá, mint a közön-
séges görény, a róka, az aranysakál és a 
házimacska. Megfi gyelték, hogy kígyók 
is elejthetik. Mivel a törpeegér a magas 
növényzetű helyeket kedveli, a kutatók 
véleménye szerint az emlősök könnyebben 
elfogják, mint a levegőből támadó mada-
rak. Ugyanakkor nem ismerünk olyan 
ragadozót, amely a törpeegérre specializá-
lódott volna, és egyébként is kevéssé fordul 
elő a ragadozók menüjében. De van arra is 

példa, hogy bizonyos, vizes területeken a 
baglyok táplálékának akár 40 százalékát is 
kiteheti ez a faj. 
Más rágcsálókkal ellentétben havas időben 
kisemlősünk a hó felszínén mozog, így 
ellenségei könnyebben elkapják. Éjjel-nap-
pal aktív, jellemzően háromórás ciklu-
sokban. Ez alatt alszik is, és táplálékot 

A törpeegér  
ÍRTA | BAJOMI BÁLINT természetvédelmi referens, Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft.

A 
Vadonleső Program – 
amelyet az Agrármi-
nisztérium és a Herman 
Ottó Intézet Nonprofi t 
Kft. működtet a Magyar 
Természettudományi 

Múzeum közreműködésével – immár nyolc 
éve indította útjára az Év Emlőse Progra-
mot. A kezdeményezés célja az volt, hogy 
egész éves eseménysorozattal hívja fel a 
fi gyelmet a kiválasztott védett, vagy foko-
zottan védett emlősfaj sajátosságaira, az 
ökológiai rendszerben elfoglalt helyére és 
szerepére.

Az idei Év Emlősének megnevezését is ala-
pos mérlegelés előzte meg. A rejtőzködő élet-
módú, apró egérke megismertetésén túl fon-
tos szempont volt, hogy ebben az esztendő-
ben az egérfélék és a szegélyélőhelyek védel-
mének népszerűsítése is cél. Abban is bíztak 
a szakemberek, hogy a kifejezetten csinos 
törpeegeret könnyebb megszerettetni az oly-
kor kevéssé közkedvelt rokonaihoz képest. A 
rágcsálók, így az egérfélék ugyanis közpon-
ti helyet foglalnak el a táplálékhálózatban. 
Esetleges kihullásuk a táplálékláncból köny-
nyen az ökológiai rendszer súlyos károsodá-
sára, akár felborulására is vezethet.

DOBOZ GYUFÁNYI TESTTÖMEG
A fajnak mind a magyar, mind a tudo-
mányos neve (Micromys minutus) apró 
termetére utal. Hossza mindössze 10-15 
centiméter, ennek is a felét a kapaszkodás-
ra alkalmas farka teszi ki. Testtömege 5-10 
gramm, vagyis leginkább egy doboz gyufa 
(kb. 10-12 gramm), vagy egy zacskó sütőpor 
(kiszereléstől függően 5-12 gramm) töme-
gével mérhető össze. Így hazánk és egy-
ben kontinensünk egyik legkisebb termetű 
emlős-, közelebbről rágcsálófaja. Háta szép 
vörhenyes barna, míg oldala világosabb, 
hasa pedig fehér. 
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A Vadonleső Program szakmai grémiuma úgy döntött, hogy Európa 
és hazánk egyik legkisebb termetű rágcsálófaja, a törpeegér legyen 
az Év Emlőse 2022 cím birtokosa. A kisemlős ugyan az ország egész 
területén előfordulhat, mégis szinte ismeretlen a lakosság körében. 
A szakemberek ezért is foglaltak állást e faj széles körű megismer-
tetését és népszerűsítését segítő program elindítása mellett. 

Rendkívül ügyesen 
mozog a növényeken
FOTÓK | DR. TAKÁCS ANDRÁS ATTILA

Tavasztól őszig több almot is 
felnevel az anya, ezeknek 

külön-külön művészi fészket épít

FOTÓ | MATT STILWELL

A Z  É V  E M L Ő S E  2 0 2 2- B E N
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is keres. Táplálékbázisa a környezetében 
fellelhető magvakból, pázsitfűfélék hajtá-
saiból és kisebb méretű, bogyós gyümöl-
csökből tevődik össze, de akár rovarokból, 
gombákból és mohákból is állhat. A szán-
tók közelében, a mezsgyéken élő példányok 
a gabonamagvakat sem vetik meg.

A FOGYATKOZÁS 
MEGELŐZHETŐ
Élőhelyeinek drasztikus csökkenése miatt 
a faj Európa teljes területén visszaszoruló-
ban van. Jelenleg szerencsére messze van 

a kipusztulástól, ezért a Természetvédel-
mi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján 
a „Least Concern”, azaz „nem fenyegetett” 
kategóriában szerepel.
A törpeegér hosszú távú jövője szem-
pontjából azonban kiemelten fontos a 
szegélyélőhelyek védelme és fenntartása, 
a külterjes, kistáb-
lás, mezsgyékkel és 
sövényekkel tagolt 
mezőgazdasági terü-
letek kialakítása, 
a vegyszerszegény 
gazdálkodás terjesztése, valamint a vízparti 
nádasok megőrzése. Az állománycsökkenés 
megelőzése végett 2012 óta hazánk egész 
területén védett, pénzben kifejezett termé-
szetvédelmi értéke 25 000 Ft.

SOKSZÍNŰ ISMERETTERJESZTŐ 
PROGRAM
A Vadonleső Program hazánk egyik leg-
első, közösségi adatgyűjtő programja, 
amelynek internetes felületén és okostele-
fon-applikációin keresztül a nagyközönség 
is adatokat küldhet be tizennyolc védett 
állat- és növényfajról, a természetvédelem 

munkáját is segítve. A törpeegerek megta-
lált fészkeinek bejelentésére várhatóan ősz-
től nyílik lehetőség a vadonleső.hu címen. 
Így a lombok lehullása után a jobban ész-
revehető „egérlakások” helyszíni adatai 
bekerülhetnek majd az adatbázisba, bővít-
ve ismereteinket a törpeegér elterjedéséről. 

A Vadonleső csapata kortárs művészeket 
is bevon a népszerűsítő munkába, akik 
például verset és dalt írnak a törpeegérről. 
Ahogy már megszokhattuk, lesznek gyer-
mekeknek és fi ataloknak szóló alkotópá-
lyázatok, a vírushelyzet alakulásától füg-
gően nyilvános vetélkedőket, tudáspróbá-
kat is tervezünk. Az év során több rendez-
vényen és fesztiválon is bemutatjuk majd a 
„miniegeret” – ennek csúcspontja várható-
an a novemberi Törpeegér Gála és Forgatag 
lesz. A programokról a vadonleső.hu 
honlapon és a hasonló nevű Facebook-
oldalon lehet majd tájékozódni.

Élve fogó csapda a faj egyik élőhelyén 
FOTÓ | BAJOMI BÁLINT

a Vadonleső programjainak csúcspontja 
várhatóan a novemberi Törpeegér Gála 
és Forgatag lesz
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Fénysorompó 
kártevőknek 
ÍRTÁK | MÉSZÁROS ÁDÁM, ELTE Természettudományi Kar, Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet; 
DR. FAIL JÓZSEF, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növényvédelmi Intézet; DR. KRISKA GYÖRGY, 
ELTE Természettudományi Kar, Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet és DR. EGRI ÁDÁM, Ökológiai 
Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet

N
apjainkban drámaian 
növekszik az idegen-
honos fajok száma 
az egész világon, így 
Közép-Európában is. 
A felfokozott globali-
záció következtében, 

az elmúlt évtizedek közlekedési, kereskedel-
mi és áruszállítási gyakorlata miatt, állat-, 

növény- és baktériumfajok, valamint vírus-
törzsek százai-ezrei kerültek ide messzi 
tájakról. Sajnos, ezek a tőlünk távol őshonos 
lények nálunk is képesek tartósan megtele-
pedni. Az emberi tevékenység által betola-
kodó fajok egy része önfenntartó populációt 
hoz létre, és közülük kerülnek ki azok, ame-
lyek akár kontroll nélkül az őshonos fajok 
terhére szaporodnak. 

SOK A KÁRTEVŐ
Az inváziós fajok számos módon okozhat-
nak kárt: az akác gyors növekedésével, 
erős sarjadzóképességével és a talajba jut-
tatott növekedést gátló vegyi anyagaival 
(allelopátiás anyagok) más fák számára 
teszi élhetetlenné az erdőt. A sor folytatha-
tó, a parlagfű az allergiások millióinak okoz 
kellemetlen nyári napokat, a puszpángmoly 

Az inváziós fajok nem csupán versenyképességük miatt veszélyesek, 
hanem  azért is, mert közöttük sok kártevő is akad. Gyors terjedésük 
megfékezése azonban nem kis feladatot jelent, ráadásul az okozott kár 
akár milliárdos nagyságrendű is lehet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
az Ökológiai Kutatóközpont, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem szakemberei közös program keretében, új utakon járva keresik 
a címerespoloskák visszaszorításának lehetőségeit.

Az ázsiai márványospoloska sokféle 
növényen megtelepedhet 

FOTÓ | RÓKA LÁSZLÓ – MTVA

Tisztelt Olvasónk és Segítőtársunk!

M inden gondunk közepette is természetes számunkra, hogy 
a legjobban rászorulóké az elsőbbség! Különösen így van 
ez, amikor a szomszédos országot hadszíntérré változtatta 
a támadó, és milliók vesztették el otthonukat, munkájukat, 

majd gyermekeikkel, valamint legszükségesebb holmijaikkal hazájuk elha-
gyására kényszerültek.   
Mégsem hallgathatjuk el, hogy a TermészetBúvár helyzete, úgy is mondhat-
nánk: immár harminckettedik éve tartó vesszőfutása változatlanul útitársunk 
maradt. Ezért rendkívül értékes és továbbra is  pótolhatatlan olvasóink, bará-
taink segítsége.
A hirdetések nélkül megjelenő tudományos ismeretterjesztő magazinunk 
árbevételei a költségeknek mindössze a felét fedezik. Ezért a többi szám-
lát ebben az évben is az állami költségvetésből fi nanszírozott pályázatok 
támogatásaiból, vállalati és magánadományokból, valamint a személyi 
jövedelemadó egy százalékából kell fi zetnünk. Az innen származó összegek 
legtöbbjére azonban csak a harmadik negyedév vége felé számíthatunk.
A február közepétől számlánkra beérkezett adományok már eddig is 
nagy segítséget jelentettek. Lapunk sorsa ennek ellenére különösen nagy 
veszélybe került az idén. A járvány miatt az egész világot sújtó drasztikus
 

drágulási hullám területünket is elérte. Nyomdánk már múlt év végén 
bejelentette hogy 24 százalékos áremelésre kényszerül az első három szám 
156 oldala esetében és a továbbiakban is hasonló lépésekre számíthatunk. 
(Egyre kevesebb a hozzáférhető papír, költségesebb a szállítás, és többe 
kerül a nyomás utáni szárításhoz felhasznált gáz is.)
Ezért kérjük, hogy Ön is csatlakozzon a lapunkat eddig is élte-
tő mecénásaink táborához! Ha teheti, havonként fizessen be 
ezer forintot kiadónk, a közhasznú TermészetBÚVÁR Alapítvány 
10300002–20172200–00003285 számú bankszámlájára. 
Ha pedig ezen felül is segíteni szeretné a természet- és a környezetismeret 
gyarapítását, valamint a tehetséggondozást szolgáló munkánkat, ezt írja az 
adóbevallásának  részét alkotó, önálló EGYSZA-lap megfelelő rubrikájába:

TermészetBÚVÁR Alapítvány 19624246-2-41

Előre is hálásan köszönjük, ha kérésünk meghallgatásával újra részt vállal 
magazinunk 2022. évi megjelenése folyamatosságának megőrzéséből és 
programjának megvalósításából.
A kiadó és a szerkesztőség nevében tisztelettel

DOSZTÁNYI IMRE
főszerkesztő
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hernyója a bukszusbokrokat pusztítja el, a 
burgonyabogár és a kukoricabogár a haszon-
növényeket teszi tönkre, a cifrarák és a jel-
zőrák – a veszedelmes rákpestis terjesztésé-
vel – az őshonos, védett tízlábú rákjainkat 
tizedeli meg. Az észak-amerikai elterjedésű 
ékszerteknősök pedig a hazai vizekbe beke-
rülve ugyancsak az őshonos, védett mocsári 
teknős fő ellenségévé váltak.

NYERTESEK A POLOSKÁK
Bolygónk fajokban leggazdagabb osztálya a 
rovaroké. Ezek az ízeltlábúak az egész Föl-
det meghódították: világszerte találkozha-
tunk kisebb-nagyobb bogarakkal, legyek-
kel, darazsakkal, gyakran színpompás éjjeli 

és nappali lepkékkel, vízpartokat őrző szita-
kötőkkel. Nem meglepő tehát, hogy az invá-
ziós fajok számottevő része is közülük kerül 
ki, mivel kis termetűek, jól alkalmazkodnak 
és igen szaporák.
A rovarok közül is a poloskák (Heteroptera) 
csoportjából ismerjük a legtöbb inváziós 
fajt. Az ágyi poloska (Cimex lectularius) az 
évszázadok alatt minden országba elju-
tott, és az ember fő külső élősködőjévé vált. 
Mintegy ötven éve jelent meg hazánkban a 
platánfákat szívogató platán-csipkéspoloska 
(Corythucha ciliata), amelyet a fák levelein 
és kérgük alatt bárki megtalálhat. 
Az elmúlt harminc évben kiugróan fel-
gyorsult az inváziós poloskák terjedése. 
2000-ben jelent meg nálunk a zöld vándor-
poloska (Nezara viridula), amely világszer-
te veszélyes növénykártevőnek számít, és 
idehaza is nagy károkat okoz a gyümölcsö-
sökben és a zöldségeskertekben, legfőképp a 
paradicsomon. 2004 óta megállíthatatlanul 
terjed nálunk is a nyugati levéllábú poloska 
(Leptoglossus occidentalis), amely a tujá-
kat és a fenyőket pusztítja, de igen gyakran 
épületekbe is berepül. 
A legveszedelmesebb és egyik legújabb 
jövevény az ázsiai márványospoloska 
(Halyomorpha halys), 2013-as első hazai 
észlelése óta akadálytalanul terjed. Megje-
lenése és bűze zavarja az embereket, táplál-
kozása során megszúrja és élvezhetetlen-
né teszi a gyümölcsöket és a zöldségeket. 
Gyakran a zöld vándorpoloskával együtt 
jelenik meg, és óriási egyedszámban képes 
fellépni. Hazánkban 2019 és 2020 őszén 
voltak igen komoly, a lakosságot bosszantó 
„poloskarajzások”, ám 2021-ben is tömeges 
volt a megjelenésük. Az említetteken túl 
mintegy húsz egyéb idegenhonos poloskafaj 
ismert hazánkból, előfordulásuknak közvet-
lenül vagy közvetetten köze van a modern 
emberi civilizációhoz.

A HAZAI ÉLELMISZEREK 
ELŐNYE
Arra készülünk, hogy az elkövetkező évek-
ben számos új inváziós faj jelenik majd meg 
Európában, így nálunk is az emberek élet-
módja következtében. Amennyiben élelmi-
szereinket és gyakori fogyasztási cikkein-
ket külföldről importáló áruházláncokból 

szerezzük be, akarva-akaratlanul a bioló-
giai inváziót mozdítjuk elő. Ezek a cégek 
ugyanis távoli vidékekről hozzák be a hús-
árut, a gyümölcsöket, a faanyagot, a ruha-
neműket és egyéb termékeket, ennek nyo-
mán pedig nő az idegenhonos fajok behur-
colásának veszélye. A hiper- és szupermar-
ketekben való vásárlás tehát az inváziós 
fajok terjedésének legfőbb segítője. Minden 
más (külföldi utazások, akváriumi-terrá-
riumi díszállatok és dísznövények tartása) 
eltörpül emellett.
A még nálunk eddig meg nem telepedett, 
ám a jövőnket fenyegető – akár betegség-
terjesztő – fajok behurcolása ellen legjobb, 
ha helyi termelők helyi termékeit fogyaszt-
juk. Ezzel nemcsak gazdaságilag teszünk jót 
a hazai vállalkozásoknak és így a közvetlen 
környezetünknek, hanem a multicégek által 
behozott árucikkek és a velük behurcolt ide-
genhonos fajok számát is csökkenthetjük. 
Kertjeinket, balkonládáinkat, akváriumain-
kat és kerti tavainkat őshonos növényfajok-
kal ültessük be, ezzel is elkerülve az idegen-
honos fajok kiszabadulásának veszélyét. 
Ha a húsárut helyi termelőtől szerezzük be, 
akkor azzal is számottevően csökkentjük 
a még nem ismert inváziós fajok megje-
lenését. Így nemcsak jobb minőségű árut 
kapunk, egészségesebb termékeket fogyasz-
tunk és a helyi vállalkozókat támogatjuk, 
hanem a nagyipari állattartás fokozatos és 
lassú visszaszorulása mellett városainkban 
is megjelenhetnek a fecskefészkes gazdasá-
gok, amennyiben a vállalkozók azt látják, 
hogy megéri nekik haszonállatot tartani.

RIASZTÓ SZÍNES FÉNYEK
A legtöbb kárt okozó zöld vándorpoloska és 
az ázsiai márványospoloska visszaszorítá-
sára számos növényvédő szert vizsgáltak, 
ám hatékony, szelektív, az ember számá-
ra veszélytelen kémiai védekezés e fajok 
gyérítésére jelenleg nem létezik. Néhány 
éve két olyan ázsiai elterjedésű parazitoid 
fürkészdarázsfaj olaszországi megjelenésé-
ről és megtelepedéséről számoltak be kül-
földi kutatók, amelyek természetes ellen-
ségekként nagymértékben gyéríthetik a 
márványospoloska állományait.
E fajok további terjedése várható, ám 
ezzel az inváziós fajok száma nemhogy 
csökkenne, hanem épphogy növekedne 

Közép-Európában. Magyar kutatók eközben 
arra keresik a választ, hogy a fény segít-
ségével, lámpákkal lehetséges-e szelektí-
ven és eredményesen csapdázni az invá-
ziós poloskákat. Az ELTE TTK, az Ökoló-
giai Kutatóközpont és a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem munkatársai 
most az ázsiai márványospoloska szeme-
inek spektrális érzékenységét vizsgálják 
elektroretinográfi ával. Vagyis arra kíván-
csiak, hogy milyen hullámhosszúságú 
fényekre, más szavakkal, milyen színekre 
érzékeny e poloska. Továbbá azt is kutatják, 
hogy melyek azok a spektrális tartományok, 
amelyek jobban, és melyek azok, amelyek 
kevésbé vonzók a címerespoloskák számára.
Ezek ismeretében kiválasztható lenne az az 
optimális fogólapszín, amelynek alapján a 
jelenleginél hatékonyabb csapda alakítható 
ki a poloska mielőbbi észlelésére. Megfordít-
va: a kísérleti eredmények alapján javas-
latokat lehetne tenni olyan fényforrások 
alkalmazására is a lakosság számára, ame-
lyek a lehető legkisebb mértékben csalo-
gatják az épületekbe a poloskákat. Előzetes 
eredményeink előremutatók, reményeink 
szerint ezzel a megoldással környezetkímélő 
módon csökkenthető lenne a poloskainvázió 
veszélye.

A kutatás az Információs és Technológiai Minisz-
térium ÚNKP-21-3 kódszámú Új Nemzeti Kivá-
lóság Programjának támogatásával valósult 
meg. A 131738 számú projekt a Nemzeti Kuta-
tási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 
támogatással, a PD_19 pályázati program fi nan-
szírozásával valósult meg. 

Világszerte, így hazánkban is 
nagy károkat okoz a gyümölcsösökben 
a zöld vándorpoloska 
FOTÓ | KISS TAMÁS, izeltlabuak.hu

Ázsiai márványospoloska tömeges 
fellépése egy pécsi lakásban 
FOTÓ | HORVÁTH DÁVID, izeltlabuak.hu

Ázsiai márványpoloska-lárva 
FOTÓ | KISS ZSUZSANNA, izeltlabuak.hu

Világszerte, így hazánkban is nagy 
károkat okoz a gyümölcsösökben a 
zöld vándorpoloska-lárva 
FOTÓ | DR. KRISKA GYÖRGY

Az ázsiai márványospoloska
 a szőlőt is károsíthatja 
FOTÓ | DR. KONTSCHÁN JENŐ

Ázsiai márványospoloska összetett 
szeme spektrális érzékenységének 

mérése elektroretinográfi ával 
FOTÓ | DR. EGRI ÁDÁM
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nak Európa legnehezebb, röpképes madarainak. 
A szerényebb tollazatú tojók a maguk 4-5 kilo-
grammos tömegével jócskán elmaradnak tőlük.
A télre összeállt, eseteként száz egyedet is meg-
haladó létszámú csapatok kora tavaszra szét-
szélednek, hogy azután a március végétől 
május elejéig tartó nászidőszakban újra össze-
gyűljenek az évtizedes, vagy akár évszázados 
dürgőhelyeken. Csoportosulásuk kiváló alkalmat 
nyújt a szakembereknek az állomány felmérésé-
re, ezért évről évre áprilisban tartják az úgyne-
vezett túzokszinkrónt, amikor a megfi gyelők egy 
időben veszik számba az ismert élőhelyeken fel-
lelhető példányokat.

Ezt követően, amikor az utolsó táncos is eljárta 
a táncát, a kakasok újra megbékélnek egymással, 
külön vonulnak, hogy kipihenjék a kimerítő hetek 
és az esetleges dulakodások fáradalmait. A tojók 
eddigre már biztonságos helyen, valamelyik köze-
li lucernatáblában, magasabb füvű gyepben vagy 
gabonatáblában egy, vagy két tojásukon ülnek 
talajba kapart hevenyészett, fészeknek szinte 
nem is nevezhető költőhelyükön.
A munka oroszlánrésze ilyenkor kezdődik a 
dévaványai Túzokvédelmi Állomáson, hiszen a 
különböző mezőgazdasági munkálatok révén 
egy-egy tojó ijedtében akár végleg hátra is 
hagyhatja tojásait. A gazdálkodók és a termé-
szetvédelmi szakemberek több évtizedre visz-
szanyúló szakmai együttműködésnek köszön-
hetően ezek a fészekaljak szerencsére nincsenek 
végső pusztulásra ítélve. A gondosan összegyűj-
tött és beszállított tojások lakói új esélyt kap-
nak. Az immáron emberöltőnyi tapasztalat és 
fáradozás eredményeként napjainkig több mint 
nyolcszáz túzokot sikerült Réhelyben felnevelni 
és visszaengedni a szabad természetbe. A munka 
eredményességét a nevelt túzokok lábára erő-
sített, egyedi azonosítást lehetővé tevő, színes 
gyűrűk akár évekkel későbbi leolvasása igazolja.
A magyar puszta büszke madarának védel-
me természetesen nem merül, nem merülhet 
ki ebben. A Körös–Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság saját hatáskörében, illetve nemzetközi 
összefogást igénylő programok keretében folya-
matosan kezeli, fejleszti a túzokok élőhelyeit.
A gyepterületek szakszerű kezelése elképzel-
hetetlen az őshonos, magyar szürke marhák, 
házi bivalyok és rackajuhok legeltetése nélkül. 
Az elmúlt évben átadott Kőmagtári Állattartó-
telep amellett, hogy építészeti szempontból is 
díszíti a pusztát, ennek a részben génmegőrzési, 

részben területkezelési munkának jelent magas 
színvonalú infrastrukturális hátteret. Az elmúlt 
években megvalósított egyéb területátalakítási, 
továbbá az ezek nyomán végzett visszagyepe-
sítési munkálatok kevésbé látványosak, de a 
túzokélőhelyek hosszú távú megőrzésében szin-
tén nélkülözhetetlenek.

FEDEZZÜK FEL A 
NAGY-SÁRRÉTET!
A szakemberek erőfeszítései mit sem érnének 
azonban ismeretterjesztés, bemutatás és okta-
tás nélkül. Az egykori Réhelyi Látogatóközpont 
a több évtizedes e téren végzett munkáját 2017 
óta a huszadik század egyik legnagyobb hatású 
hazai szakemberéről elnevezett Sterbetz István 
Túzokvédelmi Látogatóközpont néven folytatja. 
A bemutatóhelyen található állandó kiállítások, 

a Réhelyi tanösvény mentén közelről látható élő 
túzokok, házi bivalyok és szürke marhák, a szí-
nes programok, a táborok, továbbá az itt műkö-
dő Ködvirág Természetiskola évente több ezer 
emberrel ismerteti és szeretteti meg a Nagy-
Sárrét máig megőrzött, természeti kincseit.
Évente egy alkalommal, a májusban megrende-
zésre kerülő Túzokfesztiválon az érdeklődők lehe-
tőséget kapnak, hogy ellátogassanak a Túzokvé-
delmi Állomásra, és bepillantást nyerjenek az ott 
végzett túzokvédelmi munkák rejtelmeibe.
Az áprilisi kora reggeli túzokles közben még jól 
esik a forró tea. Gőze felett körbetekintve fehér 
tollgombócok látszanak itt is-ott is. A közeli bok-
ron egy mezei poszáta énekel legszebben. Nem 
sejti, hogy még néhány nap csupán, és vissza-
tér minden énekesmadár legnagyobb virtuóza, a 
fülemüle, amelynek szerelemittas dala elüldözi a 
hideget, és májust ajándékoz a világnak.

 

Túzokünnep 
Dévaványán  
ÍRTA | EZER ÁDÁM ökoturisztikai ügyintéző, Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság
FOTÓK | DR. KALOTÁS ZSOLT

É bredezik a természet. A sarjadó 
fűben gyalogcincérek és nünükék 
sietnek ügyes-bajos dolgaik után. 
Az első melegebb napsugarakat a 
rögön megpihenő nappali pávasze-

mek köszöntik szárnyaik billegtetésével. Pusztai 
virágaink is várják még az esőt, csupán egy-egy 
csokor sárga nőszirom igazolja a Hortobágy-
Berettyó partján, hogy a naptár számai már április 
hónap lapján növekednek. Az orvosi székfű, vagy 
ahogy mindenki ismeri, a kamilla folyamai között 
szikfoltok jelzik fehéren virítva a mikrodomborzat 
apró szintkülönbségeit. Felettük vörös vércse szi-
tál, hogy amíg Afrikában telelő rokonai, a kék vér-
csék visszatérnek, egyedül vegye ki a vámot a 
mezei pockok és a sáskák hadából.

Tekintélyes megjelenésű túzokkakasaink, neme-
sekhez illőn, időben felöltötték ünneplőruhá-
jukat, hiszen mire az első pusztai tyúktaré-
jok sárga virágai megjelentek, addigra ők már 
büszkén lépegettek idei nászruhájukban. A böj-
ti szelek múlásával azután felkerekednek, hogy 
a tradicionális dürgőhelyeiken adjanak találkát 
a tojóknak, és összemérjék erejüket egymással. 
Így zajlik ez a Körös–Maros Nemzeti Park leg-
híresebb túzokélőhelyén, a Dévaványai–Ecsegi-
pusztákon is.
A túzokdürgés a tavaszi puszta vitathatatlanul 
leglátványosabb mozzanata. A kakasok hajnal-
ban és alkonyatkor a legaktívabbak, de ilyenkor 
akár napközben is láthatunk parádézó egyedeket. 
Kifordított szárnyaik, hátukra vetett szétterített 

farktollaik, hatalmasra felfújt, dülleszkedő torok-
zacskójuk és hátravetett fejükről égnek meredő 
bajusztollaik miatt messziről tekintve ragyogó 
fehér rózsának, vagy hatalmas, tömött hópehely-
nek tűnnek. Azt csak távcsővel, vagy erős nagyí-
tású teleszkóppal láthatjuk, hogy a műsort a tojók 
kritikus tekintete kíséri, hiszen hiába a tekintélyes 
méret és erő, a túzokoknál is hölgyválasz van.

TÚZOKOK VÉDELMÉBEN
A majd fél évszázada elkezdett túzokvédel-
mi tevékenységnek köszönhetően itt él Közép-
Európa legerősebb állománya. Dévaványa, Szeg-
halom és Túrkeve térségében csaknem hatszáz 
túzok él. Az ivarérett kakasok testtömege elér-
heti a 16-18 kilogrammot is, és ezzel ők számíta-

a tojó ijedtében akár végleg 
hátra is hagyhatja tojásait

A kemény tél ugyan elkerülte ezúttal a pusztát, de a tartós hidegek és 
az éjszakai fagyok csupán március derekára enyhítettek szorításukból. 
Az első bíbicek visszatérésével, a piroslábú cankók bánatos „tyű-tyű” 
hangjával végleg beköszöntött a tavasz Dévaványára, és amíg mi emberek 
húsvét ünnepére, addig a magyar puszta méltóságai lakodalomra 
készülnek. A túzoknász ideje van.

A túzokkakas Európa 
legnagyobb testtömegű 
röpképes madara

A Hortobágy-Berettyó még 
zabolátlanul folytathatja 

tájalakító munkáját
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V E N D É G VÁ R Ó

A túzokdürgés a tavaszi puszta 
leglátványosabb pillanata
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csordogál, de vizében még ekkor is tobzódik 
az élővilág. A rovarok közé tartozó tegzesek 
lárvái tűnnek fel, ezek mindannyian a 
patakmeder aljzatán élnek. Apró kövecskék-
ből, törött kagylóhéjdarabkákból, minden-
féle törmelékből ragasztanak potrohuk köré 
tegezszerű tokot. 
Jelenlétük bizonyítja a kiváló vízminőséget 
és oxigéndús jellegét. Táplálékukat a kövek-
ről rágják le. A társbérlők között ragadozók 
is vannak. A bolharákok görbült testtartású, 
1,8-2,2 centiméter hosszúságú, oldalról lapí-
tott testű és szintén a magas oxigénkon-
centrációt kedvelő állatok.
A víz fölé hajolunk, hogy szemügyre 
vegyük őket. Először menekülőre fogják, 
de pár percet várakozva ismét előbújnak. 
Az apróságok a vízbe hulló avar lebontá-
sát végzik, így a táplálékhálózatok fontos 
részei. Egyúttal táplálékul is szolgálnak a 
magasabb rendű ragadozóknak, kétéltűek-
nek vagy akár a patakmederből táplálkozó 
madaraknak. Elülső öt pár torlábukat a táp-
lálkozásban, a hátsó három pár a haladás-
ban és a kapaszkodásban segíti őket, míg a 
potrohlábaiknak főképp a szaporodásban 
látják hasznát. 

CSAK AZ UTÓDOKRÓL 
GONDOSKODIK
A rákocskák között egy érdekes küllemű, 
különleges élőlényre leszünk fi gyelmesek. 
Három hatalmas farokvillája rákszerű, ám a 
trapéz alakú toráról eredő, előreálló három 
pár lába viszont a rovarokra emlékeztet. Ki-
derül, hogy egy kérész, méghozzá a népie-
sen „patakvirágnak” nevezett Heptagenia 
sulphurea lárváját látjuk a vízfelszín alatt 
kapaszkodni. Tudományos nevét a kifej-
lett állat (imágó) feltűnő, élénk kénsárga 

színéről kapta. A teste alig 10 milliméteres, 
de a farokvillapárja egy kicsit hosszabb. A 
szürkés színű lárva ragadozó, és bőségesen 
ennie kell, mivel a kifejlett egyedek rövidke 
életidejük alatt nem táplálkoznak, kizárólag 
a szaporodással vannak elfoglalva. A pot-
roh két oldalán jól kivehetők a kopoltyúk.
Pár arasszal odébb egy víziskorpió lapul 
áldozatára várva. Csak testalkata emlékeztet 
a skorpiókra, valójában a poloskákhoz tar-
tozó, vízi életmódra specializálódott rovar. 
A potroha végén levő pálca nem fegyver, 
hanem két félből összeálló, a vízfelszín fölé 
kidugott légzőcső. Mellső pár lába félelme-
tes fogóláb, és szúró-szívó szájszervének, 
a szipókának a szúrása még számunkra is 
fájdalmas lehet. Lapított testével elrejtőzik 
az iszapban, és lesből támad áldozatára. A 
vizet csak rövid időre hagyja el. 

BAJUSZOS HAGYMA, 
EGYENES PIMPÓ
Elérjük a Bányász-kút nevű forrást, majd 
úgy döntünk, hogy felkapaszkodunk a 
Nagy Som-hegy irányába egy kis nap-
fényért. A Nagy Som-hegy szubmontán 
bükköseivel 2000 óta erdőrezervátum, 
fokozottan védett, csak külön engedéllyel 
látogatható, ezért mi sem tévedünk ösvé-
nyeire. Elhagyva a szurdokerdőt kaszáló-
nak használt, kiterjedt lejtősztyepprétekre 
érünk. A tobzódó napfényben lágyszárúak 
sokasága virít, amelyeken gazdag ízeltlábú-
fauna nyüzsög. Még nyár elején is bőséges 
színkavalkád fogadja a túrázókat. Leté-
ve hátizsákjainkat egy kis botanizálásba 
kezdünk.

A közönséges párlófű megjelenésében fi a-
tal, csenevész ökörfarkkórónak is elmenne. 
Rózsaféle létére lágyszárú, szőrözött haj-
tása akár méteresre is nyurgulhat. Füzér-
ben ülő, sárga virágai alulról felfelé, azaz 
„akropetálisan” nyílnak. Mézfejtői hiányoz-
nak, így a rovarok alig látogatják. Megter-
mékenyítése épp ezért autogám módon, azaz 
önbeporzással történik. Gyógynövényként 
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Patakvölgyek – 
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A 
Dunántúli-középhegy-
ség legnagyobb kiter-
jedésű, legnyugatibb 
tagja a Bakony hegy-
ség. Természeti értékek-
ben különösen gazdag a 

Magas-Bakony, ezért iskolánk Természetbú-
vár szakkörének tagjaival többnapos terep-
bejárás keretében a déli gerincet szeltük át 
kelet-nyugati irányban. A térség talán leg-
látványosabb része a Gerence patak völgye, 
amely hatalmas sziklákkal megszórt kőfo-
lyásos, hűvös-mohos, meredeken leszakadó 
szurdok, ahol még „titokzatos” barlangok is 
nyílnak. A Bakony alighanem legvadregé-
nyesebb gerincei között járhatunk.
A Gerence patak Hárskút és Lókút községek 

között ered, több kisebb, gyakran idősza-
kos forrás táplálja. A három nagy bakonyi 
patak (a másik kettő az észak felé csordogá-
ló Cuha, illetve a kelet-délkelet felé hala-
dó Gaja) közül ez a legrövidebb, mindössze 
57 kilométer hosszan kanyarog nyugat-
északnyugat felé, hogy végül a Marcalba 
torkolljék. 

ELEVEN VÍZMINŐSÉG-
ELLENŐRÖK
A patak alig hagyja el Pénzesgyőr telepü-
lést, máris egy romantikus szurdokvölgyön 
hasít keresztül. Nem is hinnénk, hogy a 
parányi erecske képes volt a mészkőszik-
lákba vájni medrét és hasadékait. Pedig a 

tavaszi áradások, a bőséges záporesők során 
hirtelen többszörösére növekvő vízhozama, 
a patakvíz erodáló munkája hosszú évez-
redek, évszázezredek alatt mára látványos 
felszíni formakincset alakított ki. Ez a völgy 
a mintegy 414 méteres Kerteskő-hegy alatt 
kanyarog, nem véletlenül kapta a Kertes-
kői-szurdok nevet. A zöld jelzésen haladva 
érjük el a patakvölgyet, amely alig széle-
sebb, mint maga a patakmeder. 
A tavaszi áradások és a természetes pusztu-
lás össze-vissza dobálták a korhadt farönkö-
ket, amelyek alaposan megnehezítik a háti-
zsákos túrázást. Oldalt függőleges szikla-
falak keretezik a szurdokot, a legmagasabb 
az Oltár-kő, amely a 40 métert is eléri. A 
Gerence nyár közepén már csak csendesen 
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A Bakony egyjelzős táj: vadregényes. Különösen igaz ez a több mint 
három évtizede életre hívott Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzetre, 
ahol a hegység erdeiben, szurdokvölgyeiben barangolva végezzük 
megfi gyeléseinket. Cikkünk egy felfedezőtúra tapasztalatait gyűjti 
csokorba, amelynek útvonala patak- és szurdokvölgyeken át vezetett.

Bakonybél felett

Erdei holdviola 
becőketermései

A turbánliliom a 
Gerence-völgy védett, 
dekoratív vadvirága

A Gerence patak 
Bakonybél határában
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gyulladásgátló, összehúzó, vizelethajtó és 
antibiotikus hatását kihasználva gyűjtötték.
A mezei zsályák, a réti lednekek és a mezei 
varfüvek mellett egy gyönyörű, élénk ciklá-
menszínű, fehér pettyekkel díszített szegfű 
nyílik kisebb-nagyobb csoportokban. Ez 
a mezei szegfű. Természetvédelmi oltalom 
alatt áll, értéke 5000 Ft. Érdekessége, hogy 
csészelevelei két körben állnak, míg a hajtás 
csúcsán csak egyetlen virág csücsül, ekképp 
a virágok nem alkotnak virágzatot. 
Mellettük halványsárga virágaival virít 
az egyenes pimpó. Pimpó létére magasra 
növő, karcsú termetű és szintén lágyszárú 
rózsaféle. A bajuszos hagyma talán a leg-
bizarrabb vadvirág mind közül. Ernyőben 
álló, bíborlila virágai tömötten állnak, így 
az egész virágzat gömb alakú. A vegetatív 

szaporítást szolgáló sarjhagymák is fejlőd-
nek közöttük. Amikor ezek még a virágzat-
ban ülve hajtani kezdenek, a sok nyúlánk, 
tekergődző, világosszöld hajtás kócos, tor-
zonborz fejecskéhez teszi hasonlatossá a 
gömböcskéket. Nevében a „bajuszos” jelzőt 
feltehetőleg ezért kapta. 

TRÜKKÖS MADÁRSISAK
Egyik tanítványom az erdő szélén, a kaszá-
ló találkozásánál, de még árnyékban egy 
nem túl feltűnő virágra fi gyel fel. Odase-
reglünk, és kiderül, egy piros madársisak-
ra bukkantunk. Az orchideák képviselője, 
szerény megjelenésében is elegáns vadvirá-
gunk. A párlófűhöz hasonlóan nem termel 
nektárt, és mégis rovarok porozzák be. Ezt 
némi blö�  árán sikerül elérnie. Jobbra-balra 
szétálló lepellevelei, mint két tárt karocs-
ka, csalogatják a rovarokat. A kutatások 
igazolták, hogy a piros madársisak lepelle-
veleinek színét a rovarok hasonlónak látják, 
mint a kék vagy a lila virágokét, így téve-
désből hozzá is ellátogatnak. Mire rájönnek, 
hogy számukra itt bizony nem terem édes 
lé, addigra már elvégzik a beporzás felelős-
ségteljes feladatát. Növényünk a Tiszántúl 
kivételével az egész országban előfordul, 
természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
A virágokat nyüzsgő rovarseregek láto-
gatják. Tarkalepkék, gyöngyházlepkék és 
csüngőlepkék sokasága repdes mindenfelé. A 
bundásbogarak főleg az ernyősvirágzatúakat 
keresik fel. Egy tányéron akár öt-hat bogár 
is keresgél, és szőrzetükre jócskán ragad a 
virágporból. A rövid csápú, barnás mintáza-
tú sáskák, valamint a hosszú csápú, zöldes 
rejtőszínű szöcskék nem győznek a fűben 
gázoló lábunk elől menekülni. 

BAKONYBÉLI CSILLAGMUSTRA
A Magas-Bakony szíve Bakonybél. Az utunk-
ba eső következő település eldugott, kis falu 
a hegység szívében, és mégis rengeteg lát-
nivaló otthona. A nemrég megújult Erdők 
Háza ismét fogadja a csoportokat. A szintén 
látogatható bencés Szent Mauríciusz Monos-
tort még Szent István alapította 1018-ban. Az 
idő rövidsége miatt gyors szavazást követően 
kis csoportunk a Pannon Csillagdát választ-
ja következő programként. Kilenc szinten 
szokatlanul gazdag és látványos elemekkel 
merülünk el az égbolt és az űrkutatás rejtel-
meiben. Az első szinten meteoritot is simo-
gathatunk. Vajon hány milliárd évig utazha-
tott ez a Földön kívüli képződmény, míg elér-
te bolygónkat, és most mi is megérinthetjük. 

A természetben való eligazodáshoz sokszor 
az égbolt, vagyis az égitestek segítségét is 
igénybe vettük éjszakai túráinkon. A helyes 
égtájak megtalálása, a főbb csillagok és csil-
lagképek azonosítása sokat segíthet az éjsza-
kai tájékozódásban. Itt most, a planetárium-
ban kényelmes fotelekbe huppanva élvezzük 
az előadást. A kupolában pedig még a Napba 
is nézhetünk, no, persze, szűrők és megfele-
lő optika segítségével. A napkorong pere-
mén hatalmas napkitörésre hívja fel fi gyel-
münket a csillagász. Ezek elérve a Földet, 
befolyásolhatják az ózonréteg vastagságát, 
fokozzák a sarki fény jelenségét, mágneses 
viharokat idézhetnek elő, és károsíthatják a 
Föld körül keringő műholdakat.
A Gerence patakot ideiglenesen elhagyva a 
falu határában átkelünk a gerincen. Utunk 
első szakasza igencsak meredek, alaposan 
megizzasztja a csapatot. Mielőtt elérnénk 
a Vörös János-séd nevű vízfolyást, kitérőt 
teszünk a Witt-kilátóhelyre. A Witt Lajos 
erdőmérnökről elnevezett kis fennsíkon 
nincs torony, csupán néhány padocska áll-
ja az idő és a turisták ostromát, de így is 
gyönyörű a panoráma észak felé. Jobbra a 
Kőris-hegy szinte karnyújtásnyira, balra a 
horizonton Pannonhalma ősi monostora is 
kivehető.

ALPESI GŐTE, KÖVI RÁK
Leérve a völgybe, az egykori kisvasút 
nyomvonalán, a Vörös János-séd mellett 
barangolunk tovább. Ez szintén fokozot-
tan védett, de látogatható része a Magas- 
Bakonynak. Kíváncsiak vagyunk, hogy a 
patakocska egzotikus állatvilágából mit 
fogunk felfedezni. Elsőként a tekergődző 
piócákon akad meg a szemünk. Ezek nem 
vérszívók, hanem a csendes patakok 
félelmetes ragadozói, a lópiócák, vagy 
lónadályok. A gyűrűsférgekhez tartozó 
gerinctelen hasoldala zöldessárga, míg a 
háta sötét, barnás-feketés árnyalatú. Nem 
védettek, és gyakoribbak, mint vérszívó 
rokonuk, a természetvédelmi oltalomban 
részesülő orvosi pióca. A vízben élő parányi 
gerinctelenek nincsenek tőle biztonságban, 
ugyanis férgeket, puhatestűeket, ízeltlábúa-
kat egyaránt fogyaszt. 
Odébb lépve egy kiszélesedő mederszaka-
szon kétéltűekre leszünk fi gyelmesek. Mint 
kiderül, alpesi gőtékre bukkantunk. Nem-
csak ez a faj, hanem pettyes gőték is előfor-
dulnak a Vörös János-séd vizében, illetve 
a mesterséges duzzasztás révén kialakult 
kis tavacskában. A szaporodási időszakban 

könnyebb megkülönböztetni őket, ugyanis 
az utóbbinak egész teste sötéten pettyezett, 
míg alpesi rokonának az oldalán fut végig a 
pettyes sáv. Mindkét állat védett, a pettyes 
gőte 10 000 Ft, míg az alpesi gőte 100 000 
Ft természetvédelmi értékű. A patak ritka-
sága a Bakonyban egyedül ebben a vízfo-
lyásban előforduló védett kövi rák, a tiszta 
vizek lakója. 
Éjszakai táborhelyül a Gerence patak és a 
Vörös János-séd találkozásánál fekvő tisz-
tást választjuk. Éjszakai túránk célpontja a 
mintegy 3 kilométerre levő Hubertlaki-tó. 
A bakonyi „Gyilkos-tó” vaditatónak készült, 
mesterségesen felduzzasztott víztükör, ahol 
az egykori enyves éger csonkjai meredeznek 
a víz színe fölé. A felhőtlen égbolton világí-
tó Hold és elemlámpáink fényei mellett még 
sejtelmesebb, titokzatosabb, misztikusabb a 
látvány. Barnavarangy-porontyok sokasága 
nyüzsög a parton, ezért vigyázunk, nehogy 
kárt tegyünk bennük.
Táborhelyünket másnap elhagyva követ-
kező állomásnak az Odvaskő-barlangot 
szemeljük ki, amelyet magasan, a 333 méter 
magas Cser-börc oldalában, a Gerencétől 
mintegy 100 métert emelkedve érünk el. 
A 28 méter hosszú dolomitbarlang a víz 
oldódásos tevékenysége révén jött létre. A 
mennyezeten kis méretű cseppkőkezdemé-
nyek láthatók, és a víz most is csepeg fent-
ről. A dolomit magnéziumtartalma miatt 
keményebb a mészkőnél, de ettől függetle-
nül hajlamos a cseppkőképződésre. Dene-
vér- és gerinctelen faunája miatt fokozottan 
védett a barlang. Innen már ismét a Gerence 
patak mentén vezet utunk végcélunk, 
Bakonybél irányába.

Kilátás az Odvas-kőről

Száraz tölgyesek ritka orchideája 
az ibolyás gérbics

Málló mészkő bauxitos erekkel 
a Witt-kilátó alatt

Sziklagyepekben, sziklaerdők 
tisztásain virít a védett sárga 
kövirózsa

A közép bíborbogár virágporral 
és nektárral táplálkozik

Gyertyános-tölgyes 
és bükkös találkozása 
a gerincen

PATAKVÖLGYEK – SZURDOKVÖLGYEK MÉLYÉN   |  25



MAGAZIN A TERMÉSZETRŐL MINDENKINEK  |  2726 |    | 2022/2.

M A G YA R O R S Z Á G  V É D E T T 
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KIS SZÍNJÁTSZÓLEPKE
( A P A T U R A  I L I A )

FOTÓ | DR. KALOTÁS ZSOLT
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Nálunk a kis színjátszólepkének két szín-
változata él. A poszterünkön látható feke-
tésbarna alapszínű, fehér sávos, erősen 
irizáló forma jobbára hegyvidékeinken, az 
Alföld északkeleti peremterületein fordul 
elő. Másutt viszont a vörösbarna alapszí-
nű sárga sávos, gyengén irizáló változat-
tal találkozhatunk nagyobb számban. A 
faunisztikai tapasztalatok azt erősítették 
meg, hogy hazánkban a fekete-fehér mintá-
zatú „törzsalaknál” gyakoribb a vörösbarna-
sárgás rajzolatú forma.
A kis színjátszólepke nevét a szárny szín-
oldalának irizáló színezetéről kapta. A 
hímek szárnya erősen ibolyás vagy kékes 
interferenciaszínnel csillog. A lepkék szár-
nyát különleges pikkelyek borítják. Színük 
annak megfelelően változik, hogy a napsu-
garak milyen szögben érik. A lepkeszárny 
mintázatát a pikkelyek színezete és elren-
deződése alakítja ki. A kitinlapocskák úgy 
sorakoznak egymás mellett, mint a háztető 
cserepei. A színjátszólepkéknél – így a kis 
színjátszólepkénél is – a szárnymintázatot 
azonban nem a kitinlapok saját színe hozza 
létre, hanem az interferenciajelenség.
A szárnyszerkezeti vizsgálatok során kiderült, 
hogy a hím szárnyainak pikkelyei oszlopos 
szerkezetűek, metszeti képeik parányi oszlop-
csarnokok. A pásztázó elektronmikroszkó-
pos vizsgálatok feltárták, hogy a pikkelyeken 
hosszirányú párhuzamos gerincek futnak, 
amelyeket keresztrudacskák kötnek össze. Az 
így kialakuló cellácskák és a pikkely lemeze 
közti teret nanoméretű struktúrák töltik ki.
A kétféle törésmutatójú anyagból felépülő 
képződményeken a beérkező fény szóródik, 
így alakul ki a lepkeszárny ragyogó, kék szí-
ne. Aszerint látjuk barnának, vagy irizá-
ló kéknek a kis színjátszólepke színét, hogy 
milyen szögben verődik vissza a fény, és 
milyen hullámhosszúságú fénysugarak jutnak 
a szemünkbe színérzetet keltve.
A színváltásnak fontos szerepe van természe-
tes ellenségei megtévesztésében, a védekezés-
ben. A fajra azonban igazi veszélyt élőhelye-
inek megfogyatkozása, a klímaváltozással 
összefüggő strukturális fenyegetés jelenti.
A kis színjátszólepke imágójával tavasz-
tól őszig találkozhatunk. Május közepétől 
augusztus közepéig (szeptember végéig) 
repülhet, a rajzási csúcs július elején van. A 
nőstényt azonban azért is ritkábban láthat-
juk, mert a fák lombkoronájába költözik, és 
csak egy kis nedvességért és a benne oldott 
ásványi anyagokért ereszkedik a talajra.
A kifejlett hímek és nőstények virágokat 

nem látogatnak, hanem kicsorgó fanedve-
ket, bomló szerves anyagokat nyalogatnak. 
Előszeretettel telepednek meg nedves víz-
parti homokra, ahol akár a magyar színját-
szólepke társaságában is vizet szívogatnak. 
Párválasztás időszakában a lombkorona 
lesz a „randevúhely”, ahol a hímek kutatják 
fel a már ott várakozó leendő párjukat. A 
párosodás után a nőstény elhagyja ottho-
nát, és hernyójának tápnövényére, a fűz- és 
a nyárfajok leveleinek fonákjára ragaszt-
ja egyenként petéit. A kifejlődő hernyók 
zöld színűek, fejükön szarvacskákkal, a 
farokvégen villás „farkincát” viselnek. Egy 
kis könnyebbség, hogy hernyói polifágok 
és nemcsak különböző fűz- és nyárfajok, 
hanem égerfák levelein is megélnek. 
Hegyvidékeinken csak egyetlen nemze-
dék van. A nyár derekán lerakott petékből 
kikelő hernyók rövid táplálkozási idő után 
a növényen maradó száraz levelekbe szövik 
be magukat, ahol bábokként át is telelnek. 
Az alföldi területeken hosszabb a tenyész-
időszak. Az első nemzedék lepkéi már május 
végén megjelennek, és június végéig rajza-
nak. A petékből kikelő hernyók jó étvággyal 
táplálkoznak, és nyár derekán bebábozódnak. 
Augusztusra ki is fejlődik a második nem-
zedék. Az augusztus végén lerakott petékből 
kikelő hernyók bábalakban telelnek át.
A kis színjátszólepke gyakran ugyanazon a 
folyóártéren fordul elő a magyar színjátszó-
lepkével. Nagyon hasonló megjelenésűek, 
ám a megkülönböztetésük mégsem őrdön-
gős feladat. A kis színjátszólepke szárnyain 
jól kirajzolódó szemfoltok vannak, az elülső 
szárnyak csúcsában három fehér folt látha-
tó. Ezzel szemben a magyar színjátszólepke 

szemfoltjai inkább pontszerűek, és az elülső 
szárnyak csúcsán csak két folt van. A kis 
színjátszólepke szárnyfonákán egy sárgás 
pont és egy szemfolt van, míg a másik faj 
hátsó szárnyán két sárga folt látható.
A kis színjátszólepke állományát azzal is 
óvják, hogy az ország egész területén védett, 
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 
10 ezer forint.
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A magyar színjátszólepke 
megtévesztően hasonlít a 
kis színjátszólepkéhez

A kis színjátszólepke Eurázsia 
mérsékelt övi erdős vidékein 
foltszerűen ugyan, de min-
denütt megtalálható. Hazánk-
ban elsősorban a hegy- és 

dombvidékek patakvölgyeiben, a vizeket sze-
gélyező füzesekben, égeresekben találja meg 
életfeltételeit, de nagyobb folyóink, tavaink 
fűz-nyár ligeterdeiben, bokorfüzeseiben is 
fellelhetjük. A puhafás ligeterdőkhöz azért 
ragaszkodik, mert hernyójának tápnövényei 
a fűz- és nyárfajok levelei.
Nappal repül, röpte gyors, erőteljes, és ha 
szükséges zegzugosan is mozoghat a leve-
gőben. Hirtelen irányváltásra is képes, és 

a sebességét gyorsan is módosíthatja. Ha a 
talaj felszínére ereszkedik, nincs könnyű 
helyzetben, ugyanis elülső lábai fejletlenek, 
járásra alkalmatlanok. Élőhelyein akár 
gyakori is lehet, ám rejtőzködő életmódja 
miatt is csak ritkábban kerülhet szem elé. 
Szakirodalmi adatok alapján a Tisza mentén 
vannak nagyobb állományai, de a Hármas-
Körös völgyében is élnek populációi.
A tarkalepkék (Nymphalidae) családjába, 
közelebbről a színjátszólepkék (Apatura) 
nemzetségbe tartozó kis színjátszólepke a 
nálunk élő három színjátszólepkefaj közül 
talán a leglátványosabb. Méreteivel nem 
versenghet családjának nagylepkéivel, 

ugyanis a szárnyfesztávolsága mindössze 
50-65 milliméter.
Lepkénk elülső szárnya csúcsirányban kissé 
megnyúlt, a csúcs kihegyesedő. Hátulsó szár-
nya viszont a belső szeglet felé mutat fi nom 
kihúzottságot. Az imágó szárnyszínezetének 
alapszíne a barna, vagy feketésbarna rajta 
fehér színezettel. A hátulsó szárnyán húzódó 
fehér vagy sárgás harántsáv a belső szegély 
felé elkeskenyedik, külső széle elmosódott. 
A fonákon végigvonuló világos harántsáv 
viszont hegybe fut ki. Az első és a hátsó szár-
nyakon egy-egy szemfolt hívja fel magára a 
fi gyelmet. A belső szeglet szemfoltjának nagy 
fekete írisze, olykor kék pupillája is van.

A kis színjátszólepke
ÍRTA | GARANCSY MIHÁLY

A folyók völgyei nagyon sok növény- és állatfaj számára kínálnak 
terjeszkedési lehetőséget, így a ligeterdők egyben ökológiai folyosóként 
is működnek. A közeli hegyvidékek fajai közvetítésükkel jutnak el 
a hegylábi alföldi területekre, vagy éppen indulnak a hegyvidékek 
völgyeinek meghódítására, de akár tartós otthonra is találhatnak. 
Így például a Kárpát-medence legszebb lepkéinek, a színjátszólepkéknek 
is menedéket adnak.

P O S Z T E R E N

A nőstény szárnyainak fonákján jól láthatók 
a faji meghatározást segítő vonások 
FOTÓK | DR. KALOTÁS ZSOLT

A lepke csak ott él, ahol 
hernyójának tápnövénye van 
FOTÓ | STEPHEN DALTON – 
CULTiRiS Képügynökség

A nőstény kevésbé feltűnő színezetével 
könnyebben elrejtőzhet
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E
nnek csaknem 89 ezer négy-
zetkilométernyi területe, 
Észak-Amerika egyik leg-
változatosabb, javarészt 
háborítatlan ökoszisztémá-
ja kiváló lehetőséget kínál a 
szakembereknek a szom-

szédos, nagy kiterjedésű védett területek 
egységes rendszerként való kezelésére. Az 
Amerikai Egyesült Államok északnyuga-
ti régiójában található és Wyoming, Idaho 
és Montana szövetségi államok területén 
elhelyezkedő vadon a történelmi időkből 
fennmaradt nagyemlősök menedéke. Elsőd-
leges célja a vadon élő nagy testű emlősfajok 
életfeltételeinek érzékelhető javítása, hosszú 
távú megőrzésük. Így nem véletlen, hogy az 
ökoszisztéma-menedzsment alkalmazásának 
igénye a Yellowstone régióban éppen a nagy 
testű emlősök vándorlását kutató ökológu-
sokban vetődött fel.
Ezt motiválta az a tapasztalati tény is, hogy 
a vadon a kezdetektől a különböző termé-
szetvédelmi egységek eltérő érdekeinek 
kereszttüzében áll. A szakemberek elgon-
dolását az a megfi gyelés is erősítette, hogy 
a grizzly medve (Ursus arctos horribilis), a 
kanadai gímszarvas, vagy más néven vapiti 
(Cervus canadensis) és más nagyvadak a 
barangolásaik során nem állnak meg a nem-
zeti parkok határainál, ezért a megőrzésü-
kért aggódó kutatók a Yellowstone kiterjesz-
tett régiójának egységes védelmét sürgették.

GŐZÖLGŐ TAVAK, 
PIPÁLÓ GEJZÍREK
A páratlan tájképi és természeti értékek kiala-
kulásáról tudnunk kell, hogy az észak-ame-
rikai kontinens a harmadkor elején került 
a Föld egyik geológiai forró pontja fölé. 

A nagy hőfeláramlás miatt az ilyen terüle-
teken az intenzív vulkanizmus és szeizmi-
kus tevékenységek jellemzők. A Yellowstone 
térsége jóval a történelmi idők előtt hatalmas 
vulkánkitörések helyszíne volt – a legutóbbi 
mintegy 640 ezer esztendővel ezelőtt követ-
kezett be. 
A kitörések nyomán a Sziklás-hegységnek ez 
a része berogyott és megsüllyedt. Így egy tál 
alakú mélyedés, vulkáni üst, azaz kaldera 
keletkezett. A nemzeti parkban feltörő gejzí-
rek, forró gőzök és gázok ennek a területén 
találhatók. A felszínre törő forró gőzök és 
gázok hatására az eredetei kőzetek oxidálódtak 
és sárga színűvé váltak. Innen a terület neve: 
Sárga kő, azaz Yellowstone Nemzeti Park. 
Ahol iszapfortyogókat látunk, ott mélyről 
feltörő gázok jutnak felszínre. A park fő von-
zerejét a kalderában található fennsík jelenleg 
is aktív vulkáni tevékenysége során kialaku-
ló geotermikus jelenségek adják. A látoga-
tók itt jól kialakított faösvényeken közelről 
élvezhetik a látványos forrástavakat és feltö-
rő vízoszlopokat. A védett terület határainak 
kijelölésekor főleg ezekre a páratlan geológiai 
formációkra voltak tekintettel.
A bolygónk aktív szökőforrásainak felét 
őrző gejzírmedencéken túl a park gaz-
dag élővilágáról is híres. A 2000 méternél 
magasabban elhelyezkedő fennsík nagy 
részét tűlevelű erdők borítják. A leggya-
koribb erdőalkotó faj a csavarttűjű fenyő 
(Pinus contorta). Az örökzöld erdőket füves 
mezők tagolják, amelyek remek élőhelyet 
nyújtanak a legelő állatoknak. A régió leg-
híresebb lakója a valaha hatalmas csordák-
ban élő amerikai bölény (Bison bison). 

A mértéktelen vadászat miatt egykoron a 
kihalás szélére sodródott patás legnagyobb 
vadon élő állománya ma a Yellowstone 
régióban található. A most már békében élő 
bölények folyamatosan vándorolva minden 
évszakban a legnagyobb tápértékű növényeket 
fogyasztják. Erős nyakukat hókotráshoz hasz-
nálva még a zord téli időben is tudnak legelni.

YELLOWSTONE

V I L Á G J Á R Ó

A Nagy Yellowstone 
Ökoszisztéma 
ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE | RUFF GÁBOR ökológus, természetfotós (Egyesült Államok)

Az amerikai Sziklás-hegység legszebb fennsíkján, egy fenyvesekkel 
borított és hófödte sziklacsúcsokkal övezett bölénylakta medencében 
alapították 150 évvel ezelőtt a világelső Yellowstone Nemzeti Parkot. 
Ez mindmáig a vulkáni tevékenység során kialakuló gejzírek és egyéb 
geotermikus jelenségek megőrzését szolgálja, és a bolygó egyik utolsó, 
szinte érintetlen óriásvadonjának a központi része. Egyidejűleg a 
Grand Teton Nemzeti Parkkal, valamint három vadrezervátummal és 
hat nemzeti erdővel együtt a Nagy Yellowstone Ökoszisztéma alkotója.  

A Teton-hegylánc egyik 
legismertebb csúcsa a 3840 

méterre tornyosuló Moran-hegy

A Grand Prismatic Spring a Yellowstone 
Nemzeti Park legnagyobb hőforrása. 
A forró vizű tó környékét melegkedvelő 
baktériumok színezik vörösre

A M E R I K A  S E R E N G E T I J E
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Az amerikai bölény akár a mély hó 
alól is kikotorja a legelnivalót
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Teton-hegységet is védelem alá helyezzék. Ily 
módon alakult meg 1897-ben a Teton Erdő-
rezervátum, majd a XX. század hajnalán a 
Yellowstone Erdőrezervátum, és ezzel egysé-
ges természetvédelmi oltalom alá kerültek a 
Yellowstone Nemzeti Park körüli erdők. 
Néhány évvel később az erdőrezervátumok-
ból végül hét Nemzeti Erdőt alakítottak ki, 
amelyekből hat ma is a Nagy Yellowstone 
Ökoszisztéma fontos része. A Teton Nem-
zeti Erdő 1929-től Grand Teton Nemzeti 
Park néven immáron a legmagasabb szin-
tű védelmet élvezi. Az Egyesült Államok 
kevésbé ismert gyöngyszemének a névadó-
ja a festői szépségű Teton-hegylánc, amely 
a Sziklás-hegység sokak szerint legszebb 
része. Különlegességét az adja, hogy a füves 
síkságból közvetlenül emelkedik ki, ezáltal a 
sziklás hegycsúcsok zavartalan látványában 
gyönyörködhetnek a látogatók. 
Legmagasabb csúcsa a 4199 méterre tornyo-
suló Grand Teton. A hegyoldalakat főként 
fenyvesek borítják. A fehértörzsű fenyő 
(Pinus albicaulis) a magasabb régiókban 
él, és olajos magvai több állat számára 
is fontos eleséget jelentenek. Állománya-
inak hosszú távú túlélését a globális 

felmelegedés fenyegeti, míg az invazív 
rozsdagomba (Cronartium ribicola) általi 
fertőzés már most is nagy pusztítást végez a 
fenyőállományban.  
Az égbe nyúló sziklák alatt főként fűfélék-
kel és apró bokrokkal találkozhatunk. Leg-
gyakoribbak az őszirózsafélékhez tartozó 
ürömfajok, amilyen az Artemisia tridentata, 
amelynek bokrai szinte mindenhol beborít-
ják a fátlan mezőket. A tisztások növényeit 
legeli a kisebb csapatokban élő villásszarvú 
antilop (Antilocapra americana). A nevével 
és megjelenésével ellentétben nem rokona 
az afrikai és az ázsiai antilopoknak, hanem 
egy külön család egyetlen fennmaradt 
képviselője.
A préri tipikus lakói a bölények, ugyancsak 
nagy számban élnek itt, míg Földünk leg-
nagyobb szarvasfaja, az akár fél tonnánál is 
nagyobb tömegű jávorszarvas (Alces alces) 
ritkán kerül a látogatók szeme elé. A magá-
nyosan élő jávorszarvast főként a vizek 
környékén érdemes keresni, hiszen előszere-
tettel legelészik a tavakban és a folyókban. 
Természetes ellensége csupán a grizzly és a 
csapatokban vadászó szürke farkas (Canis 
lupus).

A Grand Teton Nemzeti Park 
is óriási bölénycsordák otthona

ERDŐRENGETEGEK 
ÖLELÉSÉBEN
A Yellowstone régiójában az európaiak 
megérkezése idején számos indián törzs 
vadászott és gyűjtögetett. A XIX. száza-
di felfedezőexpedíciókat követően pedig 
aranyásók próbáltak itt szerencsét, míg a 
hódoktól (Castor canadensis) hemzsegő víz-
folyások a kalandvágyó prémvadászokat 
csábították ide. Az első telepesek a század 
második felében jelentek meg a nemzeti 
parktól délre fekvő Jackson Hole völgyben. 

A földművelés és az állattartás megjelené-
sével megindult az erdők irtása is. Szeren-
csére ezzel egy időben kezdett megerősödni 
a természetvédelmi mozgalom Amerikában, 
amelynek nyomán 1891-ben oltalom alá 
került a Yellowstone Nemzeti Parkot övező 
erdők nagy része.
Ezeket a hegyvidéki erdőket főként örök-
zöld tűlevelűek alkotják, mint az akár száz 
méternél is magasabbra növő duglászfe-
nyő (Pseudotsuga menziesii) és az építő-
iparban kedvelt amerikai sárgafenyő (Pinus 
ponderosa). A lombhullató fajok közül a 
vízpartokon növő és ősszel a tájat gyönyörű 
sárgába és vörösbe borító nyárfajok (Populus 
spp.) a leggyakoribbak.
Az erdőkben rendszerint gyümölcsökkel 
tömi a hasát a grizzly és a fekete medve 
(Ursus americanus). Ugyancsak a fák között 
keresi eleségét a vapiti és az öszvérszarvas 
(Odocoileus hemionus), míg a fák csúcsában 
rak fészket a környező vizekben halászó 
fehérfejű rétisas (Haliaeetus leucocephalus), 
az Egyesült Államok címermadara. Fő táp-
láléka a csak a Sziklás-hegység vizeiben 
élő Yellowstone-i pisztráng (Oncorhynchus 
clarkii bouvieri). A néhány évtizede fele-

lőtlenül betelepített egyéb pisztrángfajok 
azonban fokozatosan kiszorítják az őshonos 
halakat, ennek következtében a sasok egy-
re gyakrabban zsákmányolják a trombitás 
hattyú (Cygnus buccinator) fi ókáit, megvál-
toztatva ezzel a teljes táplálékhálózatot.
A sziklás vidékek legérdekesebb lakója 
az amerikai pocoknyúl, vagy ismertebb 
nevén pika (Ochotona princeps), a Yellow-
stone környékén is megtalálható. Ez az apró 
nyúlféle növényi étrenden él, főleg fűféléket 
fogyaszt, és leginkább ősszel találkozhatunk 
vele, amint a köveken ugrálva szorgosan 
gyűjtögeti a télre való eleséget. A pázsitfű-
féléket és más lágyszárúakat leharapdál-
ja, és otthagyja a napon, hogy a friss zöld 
megszáradjon, majd védett helyre szállítja 
eleségét. 

PRÉRILAKÓK A 
SZIKLAVADONBAN
A Yellowstone Nemzeti Park 1872-es meg-
születése után szinte azonnal felmerült a 
park déli irányú kiterjesztése, hogy a nagy-
vadak vándorlási útvonalába eső Jack-
son Hole régiót és a lenyűgöző szépségű 

A nyílt pusztákon élő csillagfürt 
(Lupinus sericeus) számos vadállat 
fontos tápláléka, de a legtöbb 
háziállat számára mérgező

A Lamar-völgy a Yellowstone 
vadállatokban leggazdagabb vidéke
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A fekete medve ősszel 
bármit megeszik, hogy a 

téli zsírtartalékait növelje



34 |    | 2022/2.

VADVÉDELMI KIHÍVÁSOK
A Grand Teton Nemzeti Park születése nem 
volt zökkenőmentes. Jackson Hole-ban évti-
zedek óta népes szarvasmarha-állomány le-
gelészett, és a legelőterületeiket féltő telepe-
sek elleneztek mindenféle természetvédelmi 
törekvést. A kanadai gímszarvasok viszont 
rendszerint a környék marhalegelőin telel-
tek, és ez rendszeres konfl iktusokra vezetett. 
A tiltakozások ellenére a vapiti (angol nevén 
elk) védelme érdekében 1912-ben a völgy 
déli részén megalakult a Nemzeti Elk Mene-
dék, ahol téli vadetetéssel és vadászattal 
szabályozzák a szarvasállományt. E különös 
természetvédelmi terület egyike a Nagy 

Yellowstone Ökoszisztémában található 
három Nemzeti Vadvédelmi Menedéknek.
Az itt található mezőkön és mocsarakban nem-
csak a Yellowstone-ban és a Grand Tetonban 
élő vapitik lelnek téli otthonra, hanem a 
bölény, a villásszarvú antilop és a kana-
dai vadjuh (Ovis canadensis) is. Nagy ritkán 
megfi gyelhető itt a farkas és kis testvére, 
a prérifarkas (Canis latrans), de időnként 
medvékkel is találkozhat az erre járó utazó. 
A XX. század elején azonban a völgy északi 
része nagyrészt továbbra is magánkézben 
volt, a legelőket körülvevő kerítések pedig 
akadályozták a vadállatok vonulását. Válto-
zás akkor következett be, amikor az iparmág-
nás ifjabb John Rockefeller a régióban tett 
látogatása során beleszeretett a tájba, és elha-
tározta, hogy felvásárolja a magánterületeket, 
majd a nemzeti parknak adományozza e föl-
deket. Hosszas jogi és politikai huzavona után 
végül 1950-ben került a Jackson Hole nagy 
része a Grand Teton Nemzeti Parkhoz. 
A yellowstone-i megafauna megóvása azon-
ban továbbra is ellentétes érdekek kereszttü-
zében áll. A vadállatokat csupán a nemzeti 
parkokban illeti meg szövetségi szintű véde-
lem, ám a parkokat elhagyva a helyi, állami 
törvények lehetőséget adnak a bölények, a 
szarvasok, az antilopok és akár a farkasok 
vadászatára is. A környező Nemzeti Erdők-
ben pedig az állatok élőhelyét fenyegető 
gazdasági érdekek mentén korlátozott faki-
termelés, sőt, bányászat is lehetséges.

ÚJ MEGKÖZELÍTÉS
A Yellowstone régió az egyik utolsó nagy, 
érintetlen mérsékelt övi vadon, ahol még az 
összes növény- és állatfaj megtalálható, ame-
lyek már az emberek megjelenése előtt is éltek. 
A Yellowstone kiterjesztett vidéke méltán viseli 
az „Amerika koronaékszere” címet, amelynek 
megőrzése egységes természetvédelmi munkát 
igényel. A vadvédelmi kihívásokon túl össze-
hangolt fellépésre van szükség a klímaváltozás 
miatti aszályok kezelésében és a pusztító erdő-
tüzek megelőzésében, megfékezésében.
A tudósokat a gyakorlati tapasztalatok meg-
erősítették abban, hogy az állat- és növény-
közösségek ökoszisztéma-szintű védelme a 
leghatékonyabb módja a biodiverzitás fenn-
tartásának, a vadon megőrzésének. Habár a 
Yellowstone vidéke jogilag továbbra is fel-
szabdalt, mégis a modern természetvédelem 
mintájául szolgál. Így esély van a táj ökológiai 
egységének megőrzésére, a benne élő fajok-
kal és a természetes folyamatokkal együtt, 
de arra is, hogy a régió fennmaradhasson.

Az óvatos jávorszarvasbika a 
Yellowstone régió magányos óriása

A Grand Teton 4199 méter 
magas csúcsával a Teton-
hegylánc legszebb része 
a Katedrális-csoport

A prérit idézi a villásszarvú antilop

H A R M I N C Ö T  É V  T A N Ú J A

A Bihari-legelő 
Természetvédelmi 
Terület 
ÍRTA | SIMAY GÁBOR Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

A 
Hortobágyi Nemze-
ti Park Igazgatóság-
hoz kapcsolódó terület 
csupán kis töredéke a 
térségben fennmaradt, 
természeti értékekben 

gazdag gyepek mozaikjának. A környező, 
jórészt szikes gyepek nagy részén csak az 
1990-es évek végén alakult meg a Bihari-
sík Tájvédelmi Körzet, amely a Bihari-legelő 
Természetvédelmi Területtel déli irányban 
érintkezik, így kijelenthetjük, hogy vele 
szerves egységet alkot.

A folyók szabályozása, a belvízelvezető csa-
tornák megépítése után megszűnt a vizes 
élőhelyekben gazdag táj nagy részének idő-
szakos vízborítása. A talajvízszint lejjebb 
süllyedt, a szikes puszták kiterjedése meg-
nőtt, így a védett terület nagy részén első-
sorban szolonyec típusú szikeseket találunk 
a réti talajok mellett. Ugyanakkor, főként a 
védett terület déli részén, a magasabb tér-
színeken, kisebb kiterjedésben, löszös foltok 
is megmaradtak.
A terület északi részén még jelenleg is jól 
felismerhető egykori medermaradványok 

csak az igazán csapadékos években kapnak 
vízborítást, míg a puszta közepén található 
szikes laposok, mint az egykori vízi világ 
emlékei, a legtöbb évben még megtelnek 
vízzel. Azonban a mind jellemzőbb száraz 
időjárás következményeként ezek az őszi 
időszakban is egyre gyakrabban szárazak 
maradnak. A szolonyec talajra jellemző 
eróziós formák, jellemzően a szikpadkák 
és szikerek, kopár foltok elsősorban Ván-
csod közelében maradtak meg, ahol így 
igazán jellegzetes szikes pusztai tájképben 
gyönyörködhetünk. 

A Bihari-legelőt a Berettyó–Körös vidékén találjuk, Berettyóújfalutól 
keletre, ott, ahol egykor számos folyó, köztük a területet északi 
irányból határoló Berettyó futott össze. Ezek hordalékukkal fi nom és 
durva rétegeket egyaránt leraktak a térségben, amelynek felszínét 
jórészt holocénkori üledék, lösz és agyag borítja. A mintegy 771 
hektáros Bihari-legelő Berettyóújfalu, illetve Váncsod külterületén 
Hajdú-Bihar megye déli részének egyik első országos jelentőségű 
természetvédelmi területeként, 1986-ban kapott törvényes oltalmat.
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A terület gerinces faunája is igen gazdag, 
jóllehet a múltbeli folyószabályozási, lecsa-
polási munkák sok faj életterét beszűkítet-
ték. A szikes laposok, időszakos vízállások 
több kétéltűfaj nagyon fontos élőhelyei, de 
a változó, szárazodó időjárás következté-
ben mind ritkábban és kisebb kiterjedésben 
nyújtanak szaporodóhelyet e vízhez kötődő 
fajoknak. Ha azonban bőséges a téli-tavaszi 
csapadék, a szaporodási időszakban hangos 
lehet a puszta a vöröshasú unkák jellegzetes 
hangjától. Ezekben a vízterekben fordul elő 
a dunai tarajosgőte is. 
A terület egyik legféltettebb természeti 
értéke a túzok. Noha a területen csak kivé-
telesen kerül elő fészkelőként, de a késő 
őszi-téli időszakban rendszeresen idehú-
zódnak kisebb csapatai a hagyományos 
fészkelőhelyekről. Az itt telelő madarak 
száma, örvendetes módon még emelkedett  
is az elmúlt időszakban. Olykor előfordul, 

hogy kora tavasszal dürgést is megfigyel-
hetünk. A madarak hol a gyepen tartóz-
kodnak, hol a környező szántóföldeket 
látogatják meg. Ahol a gyepek közelében a 
mezőgazdasági művelés még viszonylag kis 
táblákon folyik, még fogoly is előfordul. Saj-
nos csakúgy, mint az ország nagy részén, itt 
is elmondható, hogy állománya rendkívüli 
mértékben megfogyatkozott. Ezért is nagy a 
jelentősége annak, hogy ha kis példányban 
is, de még megtalálható itt e faj. 
A legeltetett, nagy kiterjedésű szikes puszta 
igen vonzó a ragadozó madarak számára.  
Télen rendszeres a kékes rétihéja, míg 
vadászó kerecsensólyommal az év bármely 
szakában találkozhatunk. Figyelemre méltó,  
hogy folyamatosan megfigyelhető itt a 
hazánkban szórványos előfordulású pusztai 
ölyv is, sőt sikeres költésére is volt példa a 
terület közelében.   
A pusztai környezethez olyan fajok is 
kötődnek, mint a kis őrgébics és a szala-
kóta. Utóbbi állományát mesterséges odúk 
kihelyezésével sikerült növelni az elmúlt 
években. Rendszeres fészkelő a kopárabb 
élőhelyfoltokhoz kötődő parlagi pityer.
A szikes laposok sűrű növényzetében költ a 
bölömbika, míg az egykori folyók medrében 

olykor elegendő víz gyűlik össze, hogy ott 
szerkőtelepek alakuljanak ki. Fattyúszerkő, 
sőt fehérszárnyú szerkő is sikeresen nevelt 
fiókákat az elmúlt években itt.     
Ennek a természeti értékekben kimagaslóan 
gazdag tájnak a megőrzése fontos felada-
tokat ró a természetvédelemre. Ezek közül 
kiemelkedő jelentőségű az özönnövények 
elleni védekezés, a védett fajok számára 
megfelelő költőhelyek kialakítása és azok 
fenntartása, valamint a változatos élőhelyi 
szerkezet kialakulásához hozzájáruló legel-
tetéses gazdálkodás elősegítése. 

A természetvédelmi terület egyik 
legféltettebb értéke a túzok

A védett terület nagy részét borító gyepek 
számottevő része a XX. században a rossz 
termőképessége miatt kerülte el a beszántást, 
bár a gyepek közé helyenként így is kisebb 
kiterjedésű szántók ékelődnek. A terület 
leginkább jellemző gazdálkodási formája a 
külterjes állattartás. Míg régebben elsősor-
ban juhokat legeltettek, napjainkban egyre 
inkább a szarvasmarhatartás a meghatározó.   

A terület növényvilágát elsősorban a szikes 
pusztákra jellemző fajok határozzák meg. 
A déli, délnyugati részeken azonban több 
védett növényfaj is arra utal, hogy egykor 
itt is az erdőssztyeppekre jellemző vegetáció 
lehetett a jellemző. Több kisebb-nagyobb 
foltban találkozhatunk sziki kocsorddal, 
amelynek állományait az előretörő, agresz-
szívan terjedő idegenhonos növények 
veszélyeztetik. A réti őszirózsa helyenként 
igen nagy egyedszámban nő és festi lilá-
ra a pusztát. A szikes laposokban a szin-
tén védett, magas növésű kisfészkű asza-
tot találjuk, amelyet csapadékos  években 
nagyobb tőszámban is fellelhetünk.
A laposok zsombékjai között egy szeré-
nyebb megjelenésű védett fajunk, az apró, 
sárga virágú buglyos boglárka virít tavasz-
szal. Állományait a mind gyakoribb aszá-
lyos időjárás veszélyezteti. A löszös talajú 
gyepek kis szigetekként emelkednek ki, ahol 
késő tavasszal, kora nyáron igazi virág-
özönre számíthatunk. A koloncos legyezőfű, 
ligeti zsálya, gumós kőtörőfű üde színfoltjai 
az ekkorra már virágokban kevésbé gazdag 
szikes gyepeknek.     

A terület legkiemelkedőbb rovartani érté-
ke a már említett sziki kocsordhoz kötődő 
fokozottan védett nagy szikibagoly. Az éjjeli 
életmódot folytató lepke hernyójának kizá-
rólagos tápnövénye e növényfaj. Jelenlétére 
sokszor a sziki kocsord tövek körül látható 
jellegzetes, fűrészporra emlékeztető sárgás 
anyag, a hernyók rágásának nyoma utal. 
A szikes gyepek egyik legjellegzetesebb 
megjelenésű gerinctelen képviselője a 
sisakos sáska, amellyel elsősorban a nyár 

második felében találkozhatunk nagyobb 
számban a legelő jószággal már rövidre 
rágatott, „kiégett” sárgás-barna gyepen. A 
puszták közelében található néhány idősebb 
állományú erdőben nagy szarvasbogár is 
él. Nyári estéken a gyepek fölött is látha-
tóak röpülő példányai. Ezekből az erdők-
ből került elő egy másik szűk elterjedésű, 
fokozottan védett éjjeli lepkefaj, a magyar 
tavaszi fésűsbagoly.

Egész esztendőben 
láthatjuk a bravúrosan 
vadászó kerecsensólymot

A fokozottan védett nagy 
szikibagoly csak ott él, ahol 

tápnövénye is előfordul 
FOTÓK | HABARICS BÉLA

A pusztai környezethez kötődik  
a kis őrgébics 

FOTÓK | SIMAY GÁBOR

A laposok zsombékjai között bújik  
meg a buglyos boglárka

a fokozottan védett a 
magyar tavaszi fésűsbagoly

a nagy kiterjedésű szikes 
puszta igen vonzó a  
ragadozó madarak számára
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A HAZAI NATÚRPARKOK 
KÜLDETÉSE A 
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
ÍRTA | DR. KISS GÁBOR szakmai tanácsadó, Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft. és 
          TAR GYULA referens, Agrárminisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

E
urópa számos országá-
ban alkalmazzák sikerrel 
a natúrparkok integrált 
megközelítésű modell-
jét, amely az értékek-
ben gazdag, természet és 
ember által együtt formált 

tájban egymást támogató feladatokként 
tekint a természet- és a tájvédelemre, vala-
mint a vidékfejlesztésre. E modell gyakor-
lati megvalósításában a nyugat-európai 

natúrparkoknak több mint fél évszázados 
tapasztalatuk van. 
Az első európai natúrpark Németország-
ban, 1957-ben alakult (Naturpark Hoher 
Vogelsberg), míg Ausztriában 1962-ben, 
Franciaországban pedig 1968-ban jöttek 
létre az első natúrparkok. Németország-
ban jelenleg száznégy natúrparkot tarta-
nak nyilván az ország teljes területének 27 
százalékára kiterjedően, míg Franciaország 
ötvennyolc regionális natúrparkja (parc 

naturel régional) az ország 16,5 százalékát 
foglalja magában. A hazai tapasztalatok 
ennél szerényebbek, de két évtizedes natúr-
parki múltunk közép-európai viszonylatban 
komolynak számít.

A HAZAI ELSŐK
Hazánkban az 1990-es évek elején magyar–
osztrák együttműködésben merült fel első-
ként natúrpark létrehozásának az ötlete. 
Az államhatár osztrák oldalán 1996-ban 

A hazai natúrparkok országos érdekvédelmi szervezete, a Magyar 
Natúrpark Szövetség szervezésében 2021 nyarán rendezték meg az 
I. Kárpát-medencei Natúrparki Találkozót. A szakmai rendezvényre a 
hazai natúrparkok és a natúrparki kezdeményezések mellett meghívást 
kaptak a szomszédos országokban hasonló jellegű, táji léptékű, közösségi 
alapú összefogást tervező közösségek képviselői is. Vajon milyen külde-
téssel tevékenykednek a hazai natúrparki szervezetek Kárpát-medencei 
viszonylatban? 

alakult meg a Geschriebenstein Natúrpark. 
A Kőszegi-hegység magyarországi részének 
települései egy évvel később, 1997 tavaszán 
hozták létre a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó Írottkő Natúrparkért Egyesületet, és 
alapították meg az Írottkő Natúrparkot az 
akkor még erre vonatkozó jogszabályi hát-
tér nélkül. 
A natúrparkokra vonatkozó első hazai sza-
bályozás ugyanakkor csak évekkel később, 
2004-ben látott napvilágot. Ekkor került be 
a természet védelméről szóló törvénybe a 
natúrpark fogalma, továbbá az a szabály, 
hogy a natúrpark elnevezés használatához a 
természetvédelemért felelős miniszter adhat 
hozzájárulást. Az új lehetőséggel elsőként 
(2005-ben) a Pro Vértes Természetvédelmi 
Közalapítvány élt.
A sokszínű magyar vidék számtalan kevés-
sé ismert természeti és kulturális értéket 
őriz. Ezek megőrzése és védelme, vala-
mint fenntartható hasznosítása és bemu-
tatása a vidéki térségek alapvető érdeke. 
Ezt felismerve hazai natúrparkjaink száma 
örvendetesen nőtt 2014 óta. Ebben az évben 
jelent meg a szakmai irányelveket országos 
szinten rögzítő natúrparki szakmai kon-
cepció, amelynek alapján tíz új natúrpark 

alakult. Így a jelenlegi tizenhét natúrpar-
kunk hazánk területének csaknem 10 szá-
zalékára terjed ki, és településeink közel 10 
százalékát érinti, így egyfajta keretet ad az 
értékőrző tájhasználatra, a szülőföldhöz és a 
tájhoz való kötődés erősítésére, a fenntart-
ható térségfejlesztésre.

EURÓPAI MODELL 
Natúrparkjaink a négypilléres natúrparki 
modell szerint tevékenykednek. A szakmai 
munka e négyes felosztását 2013-ban hét 
európai ország natúrparki ernyőszerveze-
tének nyilatkozata rögzítette. A natúrpar-
kok létrehozásáról és működéséről szóló 
2020. évi AM rendeletben ez a négy szak-
mai pillér a természeti, a táji és a kulturális 
örökség megőrzése, a környezeti nevelés, a 
szemléletformálás és a tájidentitás megerő-
sítése, a fenntartható térségfejlesztés, vala-
mint a fenntartható ökoturizmus és rekreá-
ció megnevezéssel szerepel.
A natúrparkok több települési önkormány-
zat és egyéb, a térségben működő szervezet 
összefogásával, táji léptékű együttműkö-
dés keretében, natúrparki munkaszervezet 
koordinálásával végzik tevékenységüket. 
A térségi szintű összefogás elősegítésével 
ugyanis olyan tartalékok szabadíthatók fel, 
amelyek számottevő mértékben hozzájá-
rulhatnak a táji örökség megmaradásához 
és a vidék népességmegtartó képességének 
erősítéséhez.

A magyarországi natúrparkokat alulról 
építkező módon a helyi közösségek hozzák 
létre. A natúrpark megnevezést a természet-
védelemért felelős miniszter hozzájárulása 
esetén használhatják. A defi níciót a termé-
szet védelméről szóló törvény tartalmazza, 
azonban a natúrparkok nem minősülnek 
védett természeti területnek, és a natúrpar-
kok területére automatikusan nem vonatko-
zik semmilyen természetvédelmi korlátozás.

KÁRPÁT-MEDENCEI 
KITEKINTÉS
A Kárpát-medence többi országában elté-
rő jogszabályi környezetben, országról 
országra változó szervezeti és fi nanszírozá-
si háttérrel működnek a natúrparkok. Nem 
tekinthető általánosnak, hogy alulról jövő 
kezdeményezésként szerveződnek. Ugyan-
akkor több országban a védett természe-
ti területek egyik típusát képviselik. Közös 
vonásként fogalmazható meg, hogy a tájhoz 
kötődő értékek megőrzését kiemelt felada-
tuknak tekintik. Országos ernyőszervezetük 
eddig hazánkban, Ausztriában és Szlovéni-
ában jött létre.
A hazai szabályozás szemszögéből nézve a 
leghasonlóbb helyzettel Ausztriában talál-
kozunk. Ez nem véletlen, hiszen az első, 
hazai natúrparki kezdeményezések is az 
ottani példák alapján kezdték meg műkö-
désüket. Nyugati szomszédunknál a hazai 

A Vânători-Neamţ Natúrpark 
a bölények visszavadításának 
egyik helyszíne Romániában 

A Kopácsi-rét Natúrpark Európa egyik 
legnagyobb kiterjedésű vizes élőhelyét őrzi

H A T Á R O N  Á T N Y Ú L Ó  E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E K
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értelmezéshez nagyon közel áll a natúrpark 
fogalom jelentése és létrehozásuk módja, 
abban viszont számottevő az eltérés, hogy 
a natúrparkokat a tartományi szinten meg-
alkotott természetvédelmi törvények a 
védett természeti területek közé sorolják, 
és működtetésükben az adott tartomány – 
Burgenland kivételével – anyagilag is sze-
repet vállal.
Szlovéniában 1999 óta jogszabályok nyúj-
tanak lehetőséget a natúr- és tájparkok 
(Krajinski parki) alapítására. A központi 
kormányzaton kívül az alapfokú közigaz-
gatási egységek (občina) is létrehozhatnak 
ilyeneket. A működést és fi nanszírozását, 
a menedzsmenti szervezeten keresztül a 
létrehozó, központi kezdeményezés eseté-
ben a szlovén állam oldja meg. Számunkra 
legismertebb az Őrség határon túli oldalán 
működő Krajinski park Goričko. 
A többi Kárpát-medencei ország közül Szlo-
vákiában, Romániában és Horvátországban 
a természetvédelmi jogszabályok a natúr-
parkhoz hasonló kifejezéssel illetik a védett 
területek egyik kategóriáját. Ezekben az 
országokban tehát központilag kijelölt, első-
sorban táji és természeti értékek védelmé-
re hivatott, de a nemzeti parkokhoz képest 

kevésbé szigorú területi védelemben része-
sülő kategóriát értenek „natúrparkon”. Ezek 
létrehozásában és működtetésében nem 
jellemző a közösségi szerepvállalás, és nem 
jelenik meg jogszabályban a négypilléres 
modellre való utalás.
Horvátországban a védett, természeti terü-
letek egyik típusát jelentik a natúrparkok 
(parkovi prirode). 
Felülről jövő kezde-
ményezésként jön-
nek létre: jogszabály 
hirdeti ki őket és 
állami alapfi nan-
szírozással működ-
nek. A Duna és a Dráva összefolyásának 
kiterjedt vizes élőhelyeit oltalmazó Kopá-
csi-rét Natúrpark (Park Prirode Kopački Rit) 
példája mutatja, hogy létrehozásuk akár a 
helyi közösségek érdekeit is fi gyelmen kívül 
hagyva, megélhetésüket is nehezítve történ-
het. Kopács (Kopačevo) falu jórészt magyar 
nemzetiségű lakóinak boldogulását példá-
ul érdemben rontották a halakban gazdag 
vizes élőhelyek védelmére hivatott, 1976-
ban hatályba lépett jogszabályi korlátozá-
sok, és a kompenzáció kérdésköre csak sok 
évvel később merült fel.

Szerbiában nincs jogszabályi háttere az 
alulról szerveződő natúrparkok létrehozásá-
nak. Habár létezik egy természeti park (park 
prirode) elnevezésű védettségi kategória, 
de annak tartalma egészen más. A termé-
szeti parkokat a környezetvédelemért felelős 
minisztérium, illetve az érintett tartományi 
kormány titkársága hozza létre és működteti 

állami források felhasználásával. A 
magyar–szerb határ menti térségben ebbe 
a kategóriába tartozik a Palicsi Természeti 
Park (Park prirode Palić).
Szlovákiában a természetvédelmi törvény 
módosításával 2020-ban emelték jogszabályi 
szintre a natúrpark (prírodny park) defi ní-
cióját, mint a védett természeti területek 
egyik – a tájvédelmi körzetektől különböző – 
kategóriáját. Ennek bevezetését a különböző, 
intenzív területhasználatok terjedése – első-
sorban a beépítések és a fakitermelés – miatt 
csökkenő természetességű védett területek 

Natúrparki, helyi termékek széles választéka 
érhető el a Goričko Natúrparkban

FOTÓK | DR. KISS GÁBOR 

Az Írottkő Natúrparknak több 
mint két évtizedes működési 
tapasztalatai vannak 
FOTÓ | DR. KISS GÁBOR 

megfelelő besorolása érdekében hozták létre. 
Ebben az új kategóriában azonban a Szlovák 
Köztársaság Kormánya még nem hirdetett 
ki védett természeti területet. Más irányt 
képvisel a Szigetköz Natúrpark Egyesület 
szakmai közreműködésével, határon átívelő 
együttműködés keretében létrejött Csallóköz 
Natúrpark (Natúrpark Žitný ostrov). Az alul-
ról szerveződő natúrpark munkaszervezete, 
a Csallóköz Natúrpark Polgári Társulás 2020 
decemberében alakult meg. 
Romániában törvényi szinten szabályozzák 
a natúrparkok (parcuri naturale) létreho-
zását. Ezeket egy megalapozó tanulmány 
elkészítése és az előírt térségi egyezteté-
sek lefolytatása után kormányhatározattal 
hirdetik ki. Minden natúrparknak önálló 
munkaszervezete van, amelynek fi nanszí-
rozásában állami források is szerepet kap-
nak. Munkájukat térségi szinten létrehozott 
tudományos és konzultációs testület segíti, 
az utóbbiban a térségi szervezetek és érin-
tett gazdálkodók képviselői kapnak helyet. 
A szakmai feladatokat kezelési tervben 
rögzítik. Ezek között fontos szerepet kap 
a táj védelme és fenntartható hasznosítá-
sa, kiemelten kezelve az évszázados emberi 
tevékenység által létrehozott kultúrtájakat.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
A határon átnyúló natúrparki együttmű-
ködések és a hazai natúrparkok szakmai 
mentorálási jellegű tevékenységének meg-
alapozottságát szemléletesen jelzi az a tény, 
hogy – mint azt az előzőkben bemutattuk – 

több szomszédos országban nincs jogszabá-
lyi háttere a natúrparkok létesítésének, vagy 
azok nem alulról jövő kezdeményezésként 
jönnek létre, és működésük mellőzi a véde-
lem és a fejlesztés integrált megközelítését.
Az országok közötti natúrparki összefogás 
egyik lehetséges és jelenleg is több térségben 
működő módja a határon átnyúló, térségi 
szintű együttműködés. A Kőszegi-hegység 
térségében a hazai natúrparki mozgalom 
már régebben is „profi tált”, illetve a közös 
pályázati projekteknek köszönhetően 
jelenleg is „profi tál” a magyar–osztrák 

együttműködésekből. Az elmúlt évtized-
ben ugyanakkor már hazai natúrparkjaink 
nyújtották segítő karjukat a határon túli, 
jórészt magyarok lakta térségek felé. Ennek 
legeredményesebb példája a Csallóköz 
Natúrpark 2020. évi megalakulása, amely-
ben a Szigetköz Natúrpark munkaszerveze-
tének volt elévülhetetlen érdeme.
A Délvidéken, a magyar–szerb határ men-
ti térségben a Felső-Bácska–Homokhát 
Natúrpark munkaszervezete, a Felső-Bács-
kai és Homokháti Értékmegőrző Natúr-
park Egyesület vállalt fel hasonló feladatot. 
Egy alulról szerveződő, az értékőrzést és a 

fenntarthatóságot 
táji léptékben kezelő 
natúrpark létreho-
zására a szándék 
már egyértelműen 
megfogalmazódott, 
sőt, egy civil alapon 

szerveződő munkaszervezet létrehozásának 
első lépései is megtörténtek. A feladat azon-
ban összetett, ugyanis az első vajdasági 
natúrpark megalakulásához az itt élő szerb, 
bunyevác és horvát közösségeket is célsze-
rű megnyerni. A kezdeményezés azonban 
továbbra is célszerűen magyar feladat, és 
ehhez az államhatár magyarországi részén 
található natúrpark létrehozása és működé-
se jó gyakorlatként szolgálhat.
A Szlovákiában és Szerbiában a natúr-
park kialakítása érdekében létrejött kez-
deményezések helyzete nagyban hasonló 

ahhoz, ahogyan a kilencvenes években 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület kezd-
te meg működését. Bizonyos szempontból 
ők is „megelőzték” a jogszabályi kere-
tek megteremtését, és – az adott ország-
ban elérhető jogi lehetőségeket kihasznál-
va – társadalmi szervezetként igyekeznek 
kiépíteni natúrparki tevékenységüket és 
kapcsolatrendszerüket. 
A térségi együttműködések mellett orszá-
gos szinten is adódnak feladatok, elsősor-
ban szakmai téren. Az európai natúrparki 
modell előnyeinek és a hazai natúrparki 
„jó gyakorlatok”-nak a bemutatásában a 
Magyar Natúrpark Szövetség vállalt fel 
előremutató szerepet. Ezt a célt szolgálta a 
2021-ben első alkalommal megszervezett 
Kárpát-medencei Natúrparki Találkozó, 
amelynek folytatása az ide év második felé-
ben várható.
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határon átívelő együttműködés keretében 
jött létre a Csallóköz Natúrpark

egyértelmű szándék az első vajdasági 
natúrpark megalapítása

A Máramarosi-havasok 
Natúrparkban kiemelt szerepet 

kap a kultúrtáj megőrzése 
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Homoki gyepek
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F
ontos tulajdonságuk, hogy 
nem zonális társulások, 
kialakulásukért és fennma-
radásukért elsősorban a talaj 
a felelős, mégpedig sajátos 
vízgazdálkodása miatt. A tár-

sulások közös jellemvonása, hogy kizárólag 
homoktalajokon alakulnak ki. Növény- és 
állatvilágukra is igaz, hogy a különbö-
ző összetételű élőlényegyütteseikben sok 
olyan faj akad, amelyek szigorúan kötőd-
nek a homokhoz, más talajon kialakuló 
társulásokból teljesen hiányoznak, vagy 
csak elvétve, véletlenszerűen fordulnak elő 
bennük. 
Régebben a Szentendrei-sziget–Káposz-
tásmegyer vonaltól Alagon, Mogyoródon, 
majd Csévharaszton keresztül, a Duna–Tisza 
köze középső vonulatában Ágasegyházán és 
Bugacon át a déli országhatárig a mészben 
gazdag homok nagy kiterjedésű vonulatai 
húzódtak a rajtuk levő társulásokkal. A zöld 
palást a homokvonulatokon át Illancs buc-
kái között folytatódott tovább. Ma már csak 
jóval rövidebb szakaszokon követik (jelzik) 
a Duna egykori medrét. Más összetételűek 
viszont a mészmentes homokon élő gyepek, 
amelyek a Nyírségre jellemzők. 
A homoki gyepek fennmaradását számos 
veszély fenyegeti. Káposztásmegyeren lakó-
telep épült a helyén, másutt autópályák 
szelik keresztül, ahol lehetett beerdősítették 
vagy mezőgazdasági művelés alá vonták 
őket.
Megmaradt és napjainkban többnyire ter-
mészetvédelem alatt álló foltjai ámulatba 
ejtő különleges természeti értékei hazánk-
nak. (Két évtizeddel ezelőtt néhány svéd 
biológus vendéggel iparkodtunk Fülöp-
háza határában a vándorló homokbuckák 
felé. Egyikük, aki már többször megfordult 
Afrikában, azt mondta, nem lepődne meg, 
ha valamelyik lanka mögül elősétálna egy 
elefánt.)

MINDENÜK A TALAJ 
A homokalapkőzet többsége váztalaj, kötet-
len, kialakulatlan képződmény. Anyaguk 
valójában fi nomra mállott, csiszolódott 
kőzet, amelynek szemcsemérete a porszerű-
től néhány milliméterig terjed. Sem ásvá-
nyi, sem biológiai eredetű kolloidális méretű 
anyagokat nem tartalmaz, ezért vízmegkötő 
képessége nagyon gyenge. Ez meghatározza 
vízháztartását, hiszen nem képes tartalékol-
ni a vizet, ráadásul azonnal keresztülfolyik 
rajta. Igaz viszont, ha a homokréteg alatt 

nem túl mélyen vízzáró talajrétegek húzód-
nak, akkor – az alacsonyabb térszinteken 
– akár nedvességkedvelő fajok is megjelen-
hetnek. Ez a magyarázata a buckaközi szür-
ke kákás és rekettyelevelű fűzes foltoknak. 
A buckaoldalak és -tetők azonban szára-
zak, akár a sivatagok, és hozzájuk hasonló 
a hőmérsékleti viszonyok alakulása is. A 
talajszemcsék ugyanis rossz hőháztartású-
ak, óriási a hőingadozásuk. 
Az agyagban és humuszban gazdag lösz és 
erdei talajok kolloidális komponenseinek 
óriási fajlagos felületük van, a megkötött 
sok víz nagy fajhője (hőkapacitása) miatt 
egyenletes hőmérsékletűek; nehezen meleg-
szenek fel, igaz, nagyon lassan is hűlnek 
le. A homokfelszín viszont, ha rásüt a nap, 
valósággal izzik, de napnyugta után igen 
gyorsan szűnik a forrósága.
A szárazság mellett a szélsőséges hőingado-
zás teszi próbára a homoki gyepek lakóinak 
életét, ez azonban nehezen elviselhető kor-
látozó tényező. Mindezeken kívül a homok-
talajok tápanyagban is rendkívül szegé-
nyek, és humusztartalmuk sem haladja meg 
az egy százalékot. 

A SÍVÓ HOMOK PIONÍRJAI
A nyers, kötetlen homokon megjelenő pionír 
gyepek első megtelepedői elsősorban zuz-
mók és mohák. A két csoport rendszertani-
lag távol áll egymástól. A zuzmók gomba-
fonalak és zöldmoszatok, vagy kékbaktéri-
umok együttéléséből származó különleges 
szervezetek, míg a mohák egyszerű felépíté-
sű, telepes növények.
Közös jellemzőjük azonban, hogy az álta-
luk kiválasztott „gyökérsavak” segítségével 

képesek kioldani és felvenni a kőzetekből a 
számukra szükséges, kémiai kötésben levő 
ásványi anyagokat, ezáltal velük gyarapít-
ják a testüket. Ezzel egyrészt mállasztják a 
talajszemcséket, másrészt elpusztuló telep-
részeikkel szerves anyagot juttatnak a nyers 
talajba. Így részt vesznek a talajképzés fon-
tos folyamatában, a biológiai mállásban. 
Mindezek eredményeként a talaj tápanyag-
ban és kolloidokban gazdagabbá válik, 
megteremtve ezzel a feltételeket a már igé-
nyesebb növények megtelepedésére. 

Nyílt homoki gyep

Porero ducimint, volore vel maximilique 
quatuscipsa quas sus quid mo conseni 

eturerum volor ad et lib

A Kiskunsági Nemzeti Park szimbolikus 
tájeleme a homokbucka

Ö KO L Ó G I A  C Í M S Z AVA K B A N

A nyílt homoki gyepek szélsőséges 
mikroklimatikus viszonyait elviselő kevés 
növény egyike a pannon endemizmusnak 

számító borzas len alföldi alfaja
FOTÓ | DR. KALOTÁS ZSOLT 

Nappal repül a vörös csüngőlepke
FOTÓK | DR. SZERÉNYI GÁBOR

A mozgó homokfelszín benövényesedése hosszabb folyamat is lehet. 
A szukcessziós sor a laza, egyéves gyepekkel kezdődik, majd nyílt, de 
már évelő pázsitfüvekből álló társulások jönnek létre. Ezután a gyep 
záródik, és ha a talajvíz közel van, az erdősödés is megindulhat. A 
homoki gyepek megnevezés nem pontos társulástani fogalom, azonban 
nem követünk el hibát, ha gyűjtőnévként használjuk. Beleértjük a 
homoki növényzet lágyszárú társulásait a nyílt homoki gyepektől a 
többé-kevésbé zárt gyeptársulásokon keresztül a homokpusztarétig. 
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Nappal a homokba ásva vagy a barázdák szélfútta törmelékében rej-
tőzködik, csak alkonyatkor kel szárnyra. 
Amióta a rovarok kutatásában előtérbe került az élve fogó automata 
rovarcsapdák alkalmazása, kiderült, hogy helyenként nem is akkora 
ritkaság. A 125 wattos HgL-izzók spektruma különösen erős hatást 
gyakorol rá, ezért néha tömegesen repül az ilyen csapdákba.
Távoli rokona, a ganéjtúrófélék közé sorolt védett óriás galacsin-

hajtó (Scarabaeus 
typhon) más szem-
pontból vált érde-
kessé. Az 1970-es 
évekig egyáltalán 
nem volt ritka ez 

nagy, 30 millimétert is meghaladó, széles, lapos, fekete bogár. Az 
Örkény környéki homoki legelőkön, vagy a Duna–Tisza közén Láda-
homok közelében napközben is seregestül volt látható, amint szor-
goskodva, testméretét jóval meghaladó, majd pingponglabdányi, 
szabályos gömböket formált a legelő állatok trágyáiból. Ez követően 
a galacsinokat megfelelő helyre görgette, ott betemette őket, és ben-
nük helyezte el a petéit. 
Azután egy évtized alatt teljesen eltűnt az országból. Sokan a kül-
terjes állattartás visszaszorulásával magyarázták kiveszését, ám az 
ezredforduló idején újra megjelent a faj. Igaz, meglepő módon éjsza-
ka szálldosva keresték fel a friss trágyakupacokat. Azután eltelt egy 
újabb évtized, és ismét megritkultak, olyannyira, hogy szinte ismét 
kiveszettnek véltük. Igazából még ma sem tudjuk, hogy mi az oka a 
fl uktuációnak és életmódváltásnak.

ELESÉG AZ IVADÉKBÖLCSŐBEN
A homokvilágnak sajátos a lepkefaunája is. A nappal repülők közül 
a védett homoki szemeslepke (Hipparchia statilinus) inkább a nyi-
tottabb gyepeket kedveli, szívesen telepszik a napsütötte utakra, a 
csupasz homokfoltokra. Az ugyancsak védett homoki ökörszemlep-
ke (Hyponephele lupina) ellenben szívesebben tanyázik a zártabb 
gyepekben. Védelmüket az indokolja, hogy az utóbbi évtizedekben 
állományaik igen megcsappantak. 
Nappal repül a rendszertanilag az éjszakai lepkékhez tartozó rit-
kaság, a vörös csüngőlepke (Zygaena laeta) is. Az említett külön-
legességek közül e fajnak legnagyobb a pénzben kifejezett termé-
szetvédelmi értéke; minden példányé 100 000 forint. De, hogy egy 
valóban éjjel repülő ritkaságot is említsünk, a nagy őszi esőzéseket 
követően októberben kezdődik a gyönyörű, zöld márványfoltokkal 
díszített buckabagoly lepke (Staurophora celsia) rajzása. 
A homokpuszták virágait ritka, védett, mások mellett kizárólag 
ezekhez a társulásokhoz kapcsolható hártyásszárnyúak is látogat-
ják. A pompás fémdarázs (Parnopes grandior) tarka, fénylő, csillogó 
megjelenésével igazi ékesség a nyár viráglátogatói között.  Lárvája 
különböző csőrősdarazsak lárvabölcsőiben élősködik. Napjainkra 
nagyon megritkult. Ahogyan egyre ritkábban kerül elénk a pompás 
utonálló darázs (Batazonellus lacerticida) is. A nyár második felében 
repül, nagy méretű, mintegy 25 milliméteres, sárgás szárnyának 
a hegye sötét, feketésbarna. Ivadékai számára megbénított karéjos 
keresztespókokat rejt a homokba. Európában a meleg tengerparti 
homokdűnéken él, de itt az Alföldön is jól érzi magát. 
Említést érdemel a szöcskeölő darázs (Sphex rufocinctus) is, amely 
szívesen látogatja a főleg ernyős virágzatú növények virágait. 
A magyar neve jelzi, hogy ivadékairól az ivadékbölcsőjébe ejtett 

sáskák tetemeivel gondoskodik. Néhány hozzá hasonló rokonától 
első pár lábának vörös színű lábszárai különböztetik meg. 
De, hogy a gerincesekről is szó essék, közöttük is akadnak igazi, 
homokpusztai fajok. A hüllők közül a homoki gyík (Lacerta taurica) 
balkáni elterjedésű, így hazánkban élnek a legtávolabbra szakadt 
populációi.  Egy másik különlegesség már madárritkaság, az ugar-
tyúk (Burhinus oedicnemus). Magyar neve megtévesztő, mert nem 
a tyúkfélékkel áll rokonságban, hanem a lilealkatúak közé tar-
tozik. Vonuló madár, áprilisban tér vissza Észak-Afrikából, ahol 
rendszeresen telel. Legszembetűnőbbek rajta nagy, sárga szemei és 
nyúlánk lábai. Alkonyati, vagy éjszakai életmódú, és rovarokkal, 
egerekkel, valamint gyíkokkal táplálkozik. A földön fészkel, fi ókái 
fészekhagyók.
A látszólag sivár, talán élettelennek vélt, nyáron forró homokpusz-
ták valójában rendkívül gazdag és érdekes életvilágnak adnak 
otthont. A fajok az ökológiai körülményekhez való alkalmazkodás 
sokféle és kifogyhatatlanul érdekes példáit mutatják. 

A zuzmók és a mohák között igazi túlélőket is találni. A háztetőmo-
ha (Syntrichia ruralis) foltjai például nyáron a legnagyobb forró-
ságban fekete, összeszáradt, élettelen növényi törmeléknek látsza-
nak. De egy gyors zápor elégséges ahhoz, hogy teljes felületükön 
keresztül felszívják a vizet, ekképp „visszatérjen beléjük az élet”, 
és élénkzöld foltként lássuk viszont őket. 

A KÉT TÍPUS
A sívó homokfelszín benépesülése a laza, egyéves gyepekkel kez-
dődik, majd az évelő pázsitfüvekből álló társulások jönnek létre. A 
szukcessziós sorozatban a pionírtársulást nyílt és zárt homoki gye-
pek követik. A nyílt gyepek onnan kapták nevüket, hogy a homok-
talaj – a nyíltság mértékétől függően – kilátszik a növényzet között.
A zárt homokpusztagyepre az összefüggő növénytakaró jellemző. 
A mozgó homokfelszínen megtelepedve néhány virágos növény is 
képes dacolni a mostoha körülményekkel, megindítva ezzel a gyep 
záródását. Közéjük tartozik a báránypirosító, a Petőfi  Sándor által 
is megénekelt királydinnye és kék szamárkenyér. A báránypirosító 

vaskos gyöktörzse sötétpiros festékanyagot (alkannint) tartalmaz, 
régebben a pásztorok ezzel a festékkel jelölték meg saját birkáikat, 
magyar elnevezése is erre utal. Csak mészben gazdag homoktalajo-
kon él meg. Hajtásrendszere – akárcsak a királydinnyéé – szétterül 
a talajon, így jó homokkötő. 
Az elsők között megtelepedő virágos növények azonban jobbára 
egyéves fajok (ilyen a királydinnye is) és több pázsitfűféle, mint a 
fedélrozsnok és a vadrozs. Az egyéves homoki gyepeket felváltó, de 
még mindig csak többé-kevésbé zárt homokpusztagyepet már főkép-
pen évelők alkotják. Meszes homokon ilyen a magyar csenkesz vagy 
a deres kékperje, a homoki bakszakáll és a homoki csüdfű. 
Az évelő homokpusztagyep növényei tovább gazdagítják a talaj 
szervesanyag-tartalmát és ezzel lehetővé válik még igényesebb 
fajok megtelepedése, kialakul például a már zárt homokpusztagyep. 
Legjellemzőbb gyepalkotója a homoki árvalányhaj. 

ÖNBEÁSÓ SÁSKA, VÖRHENYES CSORVÁNY
Talán meglepő, de a szélsőséges viszonyok ellenére a homoki gyepek 
állatvilága – főleg a gerinctelen fauna – különösen fajgazdag. Nyár 
derekától a hangyalesők számos faja előfordul ezeken az élőhelyeken, 
közöttük védett ritkaságok is. Megjelenésük némileg a szitakötőkre 
emlékeztet, de röptük gyenge és imbolygó. Jellemző rájuk, hogy apró 
rovarokra vadásznak, a lárváik különösen falánkok.
Meredek falú fogótölcsért ásnak maguknak a laza talajba, ennek 
aljába pedig maguk is homokba süllyedve várják a jó szerencsét. A 
meredek falú verembe szánkázó hangyákat és egyéb rovarokat hatal-
mas rágóikkal ejtik zsákmányul. Az imágók éjszaka rajzanak. Közü-
lük a kis hangyaleső (Neuroleon nemausiensis) és a rozsdás hangyale-
ső (Creoleon plumbeus) védett ritkaságok. 
Nagy számban, néha tömegesen élnek a homoki gyepekben sáskák 
is, és akadnak közöttük igazi buckalakók. A legkülönlegesebb közü-
lük talán a védett önbeásó sáska (Acrotylus longipes). Színe tökéletes 
rejtőszín, ha mozdulatlanul lapul a sívó homokon, teljesen beolvad a 
környezetébe.
Jellegzetessége, hogy a rekkenő hőségben a legaktívabb. A forró 
napokon, ha megzavarjuk, akár több méter magasra is felkanya-
rodva emelkedik a levegőbe, hogy azután odébb szállva huppan-
jon a homokra, és újra szem elől veszítsük. Önbeásónak pedig azért 
nevezik, mert ha napnyugta táján hűlni kezd a homokfelszín, hátsó 
lábaival a még meleg homokba ássa be magát. Annyira, hogy még 
a csápjait is elnyeli a homokbucka. A zártabb homoki gyepek ritka 
lakója egy közeli rokona, a barbársáska (Calliptamus barbarus). 
A bogarak közül a buckák között sétálva leggyakrabban egy szél-
sebesen szaladó, majd hirtelen megálló és újra továbbrobogó, végül 
apró, repülő drá-
gakőként szárny-
ra kelő, és odébb 
leszálló futóbo-
gárral, az öves 
homokfutrinkával 
(Cicindela hybrida) találkozhatunk. Félelmetes ragadozó, zsákmá-
nyát hatalmas rágóival ejti el.
A homoklakó bogarak közül hosszú időn keresztül igazi ritkaság-
nak számított a védett vörhenyes csorvány (Glaresis rufa) előfordulá-
sa, mert csak ritkán került egy-egy példány a kutatók kezébe. Igaz, 
nehéz is szabad szemmel felfedezni ezt az alig 3-4 milliméteres kis 
bogarat. A lemezescsápúakon belül a csorványfélék közé tartozik. 
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Elsősorban a Duna–Tisza köze 
laza, homokos talajain fészkel 
a fokozottan védett ugartyúk 
FOTÓK | DR. KALOTÁS ZSOLT

A nem záródott homoki gyepeket kedveli a 
homoki gyík. Áprilisban-májusban a hímek kemény 
küzdelmet vívnak egymással a nőstények kegyeiért 

A borókás homokbuckák 
ékessége a kék szamárkenyér
FOTÓ | DR. SZERÉNYI GÁBOR

A fokozottan védett tartós szegfű 
a kiskunsági homokvidék endemikus 
faja, amely a világon csak itt él 

az öves homokfutrinka 
félelmetes ragadozó

pingponglabdányi, szabá-
lyos gömböket formál
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A termesztett gyümölcsfajok 
és -fajták próbatétele
ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE | SURÁNYI DEZSŐ történeti-ökológus, botanikus

Virágzó meggyfák Palkonyán 
FOTÓ | SÓKI TAMÁS MTI

Virágzó meggyfák Palkonyán 
FOTÓ | SÓKI TAMÁS MTI

Ahogy valamennyien tapasztaljuk: a klímaváltozás időben és térben 
egyenetlenül megy végbe. A Föld minden régiójában érzékelhető, és 
az extrém hőmérsékleti viszonyok mellett a minden régióban egyre 
szembetűnőbb szélsőséges jelenségek korábban nem látott intenzitást 
és gyakoriságot érhetnek el. A hőmérséklet – leginkább Európában és 
Észak-Amerikában – egyre gyakrabban lépheti át az ökoszisztémákra 
és az emberekre vonatkozó küszöbértékeket.

A
mennyiben a kedvezőt-
len folyamatok a hőmér-
sékleti adatok és a csa-
padékeloszlás, illetve az 
évszaki változások meg-
maradnak – leginkább 

az északi félteke imént említett részein –,
nemcsak a természetes fl órát, hanem a 
kultúrfl órát is átrajzolják már 2040–2050 
táján. Az invazív növény- és állatfajok egy-
re növekvő száma, illetve a fajcserélődések 
alakulása a klímaövezeti és évszaki válto-
zások legrosszabb vízióját valósíthatja meg.
A meteorológiai adatokat mind gazdasági, 

mind a települések tekintetben tovább 
rontják az emberi tevékenység irá-
nyai. Viszont a váratlan események: a 
meteoritbecsapódások, a pusztító mértékű 
vulkánkitörések vagy a kozmikus jelensé-
gek teljesen átírhatják kilátásainkat.
Régiótól függetlenül világszerte jellem-
ző lehet ugyanakkor, hogy a hőmérséklet 
emelkedésével egyre változékonyabbá vál-
hat a csapadék és a felszíni vizek áramlása 
szezonálisan és évről évre (aszályos évsza-
kok, villámárvizek). Az érintett területeken a 
tavaszi hóolvadás nagy valószínűséggel egy-
re korábbra tolódhat, esetleg el is maradhat, 

magasabb tavaszi folyóvízszint-tetőzéseket 
eredményezve a nyári vízszint rovására.
A talajnedvesség regionális alakulása vár-
hatóan nagymértékben követi majd a csapa-
dékviszonyok változását, azonban a párol-
gással összefüggésben bizonyos különb-
ségek maradhatnak. Közepes vagy nagy 
valószínűséggel számíthatunk az aszályos 
időszakok gyakoriságának és súlyosságá-
nak növekedésére is.

SZEMLÉLETVÁLTÁS SZÜKSÉGES
1983-ban jelent meg „A magyar mező-
gazdaság agroökológiai potenciálja az 

ezredfordulón” című kötet csaknem hat-
van kutató közreműködésével. A szerzők 
a korábbi tendenciavonal mentén – jóhi-
szeműen – megrajzolták a magyar mező-
gazdaság kilátásait 2000-re. De időközben 
a mezőgazdaság tőkevesztése, a hazai és a 
világgazdasági jelenségek, valamint nem 
utolsósorban a gazdasági-politikai válto-
zások teljes mértékben felülírták a kötet 
legfőbb megállapításait. Ebben az időszak-
ban talán a legnagyobb károkat a magyar 
gyümölcstermesztés és állattenyésztés szen-
vedte el.
A változások igénye hamar megérintet-
te és cselekvésre késztette a hazai agrár- 
és természettudományi szakembereket. 
A vegetáció lassan bontakozó változásai 
eleinte különféle modellezéseket indítot-
tak el a fenyegető jelek sokasodása miatt. 
Emellett a vácrátóti MTA Botanikai Kutató 
Intézete által irányított génbank begyűjtési 
és kutatási programja – több itthoni kuta-
tóhely bevonásával – fontos projekt lett a 
gyümölcstermesztés területén, E sorok írója 
részvevőként a továbbiakban csak a gyü-

mölcsfajok kultúrfl óráját elemzi a klímavál-
tozás tükrében, a vadon termő pomológiai 
értékek felmérését felhasználva.
A „Gyümölcsöző sokféleség” 2002-ben 
jelent meg, és egyetemi anyag is lett. Benne 
a történeti kultúrfl óra és a gyümölcster-
mesztés története a pomológiai diverzitás 
miatt kapcsolódott össze. 
A kutatások az 1990-es évektől egyre gyak-
rabban foglalkoztak a termesztett növé-
nyekkel. Sokáig a nemesítői munka kapott 
elsőbbséget, mert a globális konkurencia és 
fajtahasználati versengés hazánk számára 
is egyre nagyobb kihívást jelentett. A fajták 
(és velük együtt a karantén-kórokozók és a 
kártevők) viselkedése új problémákat vetett 
fel. A klímaváltozás többféle eleme pedig 
tovább növelte a termesztők gondjait. 
Borhidi Attila akadémikus a természetes 
fl óra ökológiai értékeléséhez új rendszert 
dolgozott ki, amelyet a régi és történelmi 
gyümölcsfajtákra igyekeztünk kiterjeszte-
ni. Erre azért is szükség volt, mert a néhány 
száz éve termesztett fajták mára új, módo-
suló patoszférába kerülhettek, és ez olyan 
jól hangzó jelzőket, mint „ellenálló fajták” 
esetleg kérdésessé tettek. Amikor ugyanis 

egyre több világfajta van a termesztés-
ben, a kórokozók és a kártevők is idomul-
nak a változásokhoz (vírusbetegségekhez, 
a fi toplazmához, valamint az új körülmé-
nyekhez, növekvő feladatokat adva a ter-
mesztőknek is). 
A burgonyabogár szobrot kapott, napjainkra 
megszűnni látszik a cseresznyelégymentes 
biocseresznye. Amióta a főbb fajtákat újabb 
faj fertőzi, eltűnni látszik az Olasz kék és 
a Besztercei szilva a sharkavírus miatt, 
de a szelídgesztenye is válságos helyzet-
be került a krifonektriás kéregbetegsége 
következtében. 
Ez a néhány, kiragadott példa is jelzi, hogy 
a monokultúrás szemlélet biológiailag meg-
nehezíti a betegségek és a kártevők elleni 
küzdelmet. A homogén (vegetatív) alany-
használat és a néhány fajtás termőfelüle-
tek valóban modernek a költségcsökkentés 
szempontjából, de a kártevők és a kórokozók 
számára is kedvezőbb életfeltételeket kínál-
nak. Így nem várható el ugyanis az ezzel 
ellentétes sokféleség igényének teljesülése. 

Ráadásul, az ültetvények nem nyitott tér-
ben (például kopár területen) alakulnak ki. 
A betegség- és a kártevőfajok fertőzése, a 
területek környezetében élő magasabb ren-
dű szervezetek kétirányú hatása nem tom-
pítja a mezoklimatikus és a talajtani moza-
ikosságot, hanem még érzékenyebbé teszi a 
fajtákat.

AMI AZ ÉRTÉKSZÁMOKBÓL 
KIOLVASHATÓ 
A Kanitzia című szaklapban (2006) meg-
jelent hosszabb tanulmányunk részben a 
vad, részben a termesztett fajták ökológi-
ai sajátságait elemezte. Az Acta Botanica 
Hungaricában (2014) közölt anyag csak 
kultúrfajtákkal foglalkozott, és világossá 
tette, hogy a Borhidi-féle értékszámokat a 
termesztett gyümölcsfajok esetében további 
mutatókkal kell kiegészíteni. Ezek a szabad 
megporzás (OP), a fagy- és a kártevő-ellen-
állóság (FR) és a betegségekkel szembeni 
rezisztencia (DR).

A  K L Í M A V Á L T O Z Á S  H A T Á S A I

megszűnni látszik a cseresznye-
légymentes biocseresznye

Olasz kék fajta – 
a sharka „áldozata” 
(Kárpátinfó)

Az amerikai cseresznyelégy 
(Rh. cingulata) imágója (Agrofórum)

A fehéret nagyon fertőzik 
a cseresznyelegyek
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Alig ismert őszibarackfajta bírja a tűző napot

A természetességi és relatív ökológiai érték-
számokat Borhidi meghatározása szerint 
használtuk. A hőigény (TB), a relatív talaj-
víz, illetve a talajnedvesség indikátorszá-
mait (WB), a talajreakció (RB), a nitrogén-
igény (NB) és a fényigény szerinti indikátor-
számokat, továbbá az éghajlat szélsőségek 
(KB) tűrésszámait és a sótűrés-sókedvelés 
értékszámait (SB) változtatás nélkül alkal-
maztuk, természetesen a három új érték-
számmal együtt. 
Ez idáig öt mérsékelt övi, csonthéjas gyü-
mölcsfaj fajtáit elemeztük és hasonlítottuk 
össze: 700 őszibarack- és nektarin-, 463 
sárgabarack-, 485 szilva-, 561 cseresznye- 
és 612 meggyfajta szerepelt a vizsgálata-
inkban. Amennyiben volt rá mód, hazai 

megfi gyelésekre alapozva igyekeztünk 
meghatározni az értékszámokat.
Csaknem háromezer fajta értékelésé-
ben a hőigény, a talajnedvesség, a fény-
igény és az éghajlati szélsőségek tűrésében 
találtunk számottevő eltéréseket a fajok 
között és a fajokon belül a fajták alapján. 
A sótűrés és a sókedvelés a vizsgált fajok 
körében kevésbé volt szignifi káns érték-
szám, igaz, akadnak kivételes fajták is. 
A biológiai értékszámok keskeny sávban 
helyezkednek el, ugyanis ezek a szempon-
tok a nemesítői munkában (hibridizáció és 
szelekció) kiemelt szerepet kaptak. A fajták 
mintegy 18 százaléka történelmi (1600-as 
évekig megjelent), míg 43 százaléka a XX. 
század fordulójáig alakult ki. A továbbiak, 
amelyek a napjainkig tartó kategóriába (39 
százalék) sorolhatók, a legérzékenyebbek a 
változásokra. A fajtaszerkezet folyamatos 

változása újabbnál újabb feladatokat ad a 
nemesítőknek és természetesen a fajtameg-
fi gyeléseket végző pomológusoknak. Mind-
eközben a fajták is változhatnak geno- és 
fenotípusosan. 

A kutatások főleg azért sem lezárhatók, 
mert a klímaváltozás egyre nyilvánva-
lóbb hatást gyakorol mind a természetes, 
mind a kultúrvegetációra. Az epigénikus 
stresszmemória következtében a spontán, 
mutációs változások és az egyéb, véletlen-
szerű folyamatok szükségessé teszik a tör-
ténelmi, a táj- és a helyi fajták megfi gyelé-
sét csakúgy, mint az új, hazai és honosított 
fajták értékelését.
Számtalan jelenséggel találkozhatunk, fel-
léphetnek a vártnál kedvezőbb vagy ked-
vezőtlenebb tulajdonságokkal bíró varián-
sok, olykor a kivadult egyedek megváltozott 
ökológiai és biológiai viselkedése új fajtákat 
és egyedeket hozhat létre, és zavart okozhat 
a természetes vegetációban. Az ilyen irá-
nyú kutatások nem lezárhatók, ugyanis a 
mérsékelt övi gyümölcsfajok más fatermetű, 
cserje- és egyéb típusai további feladatokat 
állítanak a szakemberek elé.
A gyümölcstermő növényfajok és -fajták 
ökológiai sajátságainak vizsgálata ezért 
egyre nagyobb feladatot jelent a termesztés 
számára.    

Sokkal érzékenyebb a Nektarin

A tavaszi fagyokat és az 
aszályt elviseli: a tengeribarack

a klímaváltozás egyre 
nyilvánvalóbb hatást 
gyakorol a vegetációra

PROGRAMOK

AGGTELEKI NP
Április 12. – Kökörcsinek és források nyo-
mában. Jósvafő környékén korán köszönt 
be a tavasz: csilingelve ébrednek a források, 
a napsütötte dombokon pedig ekkor már 
bontja lila szirmait a törékeny leánykökör-
csin, és sárga virágok vidám pöttyei – tavaszi 
héricsek – tarkítják a gyepet. A 6 kilométeres 
túra 3-4 órás.
Helyszín: Jósvafő környéke.
Találkozás: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és 
Lovasbázis.
Jegyváltás: Baradla-barlang jósvafői jegy-
pénztára.
További információ: Információs Iroda – 
Aggtelek.
Telefon: +36/48-503-000.
E-mail: informacio@anpi.hu.
Honlap: www.anp.hu.

Április 15. – Húsvéti kincskeresés. 2016-
ban a szakmai zsűri döntése alapján a 
Kincskereső játékösvény lett hazánk leg-
jobb ökoturisztikai tanösvénye. A húsvéttól 
látogatható kincskereső útvonalat sikeresen 
végigjárók garantált ajándékban részesülnek.
További információ: Információs Iroda – 
Aggtelek.
Telefon: +36/48-503-000.
E-mail: informacio@anpi.hu.
Honlap: www.anp.hu.

BALATON-FELVIDÉKI NP
Április 30. – Csillagséták nemzeti parkja-
inkban – Barangolás a bakonyi égbolton. 
Derült időben főleg a szabad ég alatt zajla-
nak az események: sötétedéskor jól megfi -
gyelhetők a tavaszi csillagképek. Csillagá-
szaink lézertollal mutatják meg az aktuális 
csillagképeket.
Az érdeklődők felhős időben rendhagyó 
tárlatvezetésen és planetáriumi progra-
mon vehetnek részt a Csillagdában, inter-
aktív beszélgetés zajlik előadóinkkal például 
Galileiről, a Holdra szállás eseményeiről és a 
Marsról.
További információ: Pannon Csillagda.
Telefon: +36/88-461-245.
E-mail: info@csillagda.net.
Honlap: www.bfnp.hu; 
facebook.com/balatonfelvideki.nemzetipark.

Május 7. – Tihany 70 emléktúra. A Tihanyi-
félsziget tájképi elhelyezkedése, élőhelyei-
nek változatossága révén az idén 70 éve vált  
Magyarország első tájvédelmi körzetévé, és 
25 éve lett az akkor létrejött  Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park része. A korábbi tájvédel-
mi körzetek összeolvadása a Balaton északi 
partján a félszigettől a Kis-Balatonig össze-
függő kiterjedésű védett ökológiai rendszert 
eredményezett. E jeles évfordulók alkalmá-
ból programsorozatot hirdetünk.
További információ: BfNPI., Papp Sándor.
Telefon: +36/70-469-2298.
E-mail: bfnp@bfnp.hu.

Honlap: www.bfnp.hu; 
facebook.com/balatonfelvideki.nemzetipark.

DUNA–DRÁVA NP
Április 23. – Hosszúhetény legszebb vad-
virágai. A művelt földekkel és kiskertekkel 
övezett zöld sziget számtalan botanikai rit-
kaságot őriz, köztük a fokozottan védett 
bánáti bazsarózsát. A túra során fényképe-
zőgép, telefon és az emlékezet segítségével 
képzeletbeli csokrot köthetünk védett vad-
virágainkból. A program második felében 
Hosszúhetény múltjával, a régebben itt élt 
emberek mindennapjainak bemutatásával 
ismerkedhetünk meg a tájházban. Az egye-
dülálló gyűjtemény megtekintése mellett 
lepénykóstolással zárul és lesz felejthetetlen 
a nap. A részvételhez előzetes jelentkezésre 
van szükség.
További információ: DDNPI., Horváth Éva, 
Komlós Attila. 
E-mail: eva.horvath@ddnp.hu, 
attila.komlos@ddnp.hu.
Honlap: www.ddnp.hu.

Április 24. – Szent-György-napi kihajtás. 
Szent György-nap hagyományosan az álla-
tok legelőre hajtásának első napja. Az erre az 
alkalomra szervezett túrán részt vevők bete-
kintést nyerhetnek az igazgatóság termé-
szetvédelmi gyepkezelésébe. A hagyományos 
pásztoreszközök mellett láthatják (és akár ki 
is próbálhatják) a birkanyírást és a körmölést, 
de részt vehetnek a ciktanyáj kihajtásában is.
További információ: DDNPI., Horváth Éva, 
Komlós Attila. 
E-mail: eva.horvath@ddnp.hu, 
attila.komlos@ddnp.hu.
Honlap: www.ddnp.hu.

DUNA–IPOLY NP
Május 7. – Orchideák lencsevégen. Séta 
a Haraszt-hegyi tanösvényen orchideák 
között, ahol gyönyörködhetünk a bíboros 
kosborokban és a nagyezerjófüvekben, és 
közben meghatározzuk az utunkba kerülő 
madarakat. Fényképezőgépüket ne felejt-
sék otthon! Miközben a terület élővilágával 
ismerkedünk, gyönyörű fotókat készíthetünk 
a tavaszi virágokról, a karsztbokorerdőről, 
és az elénk táruló körpanoráma is igen hálás 
témát nyújt. Amatőröknek és profi  fotósok-
nak egyaránt ajánljuk.
További információ, túravezető: DINPI., 
Halász Antal.
E-mail: halasza@dinpi.hu.
Honlap: www.dunaipoly.hu.

Május 15. – Hová bújjanak a nyúlfarkfüvek? 
–, avagy a klímaváltozás jelei. Változik-e a 
klíma? Ha igen, akkor hogyan? Változik-e a 
növény- és az állatvilág? Miért kell elbújnia 
a nyúlfarkfűnek? Ezekre a kérdésekre keres-
sük a választ a Sas-hegy káprázatos környe-
zetében.
Találkozás: 11 órakor, 1112 Budapest, Tájék u. 26.

További információ, túravezető: DINPI., Vatai 
Anna.
E-mail: vataia@dinpi.hu.
Honlap: www.dunaipoly.hu.

FERTŐ–HANSÁG NP
Április 16. – Húsvét a majorban. Nagy-
szombaton indítjuk el újra a Lászlómajorban 
tavaly hagyománnyá vált sorozatot, a kéz-
műves vásárt és termelői piacot. A csalá-
di napon a vásár mellett természetismereti 
foglalkozás, kézműves-foglalkozás és népi 
fajátékok várják az érdeklődőket.
További információ: FHNPI.
Telefon: +36/30-166-0950.
Honlap: www.ferto-hansag.hu.

Május 3. – Kenutúra a Fertő nádasában. 
A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csa-
tornák és a nádasba záródott belső tavak 
szinte zavartalan élővilágát mutatjuk be. A 
Csárdakapui-csatorna és a Kládler-tó közöt-
ti részen a fi gyelmes szemlélődőt megannyi 
csoda várja: például a rencés hínár az arany-
sárga virágú, „rovaremésztő” rencével, vala-
mint a nádi énekesmadarak (nádirigó, foltos 
nádiposzáta és barkóscinege), a nagy kócsag, 
a vörösgém, a szárcsa és különféle récék.
További információ: FHNPI.
Telefon: +36/30-166-0950
Honlap: www.ferto-hansag.hu.

HORTOBÁGYI NP
Április 10. – Madárhangos tavasz. A kiláto-
gatók a szakvezetéses gyalogtúrán megis-
merkedhetnek a terület legfontosabb érté-
keivel, a halastavak élővilágával. A túra része 
a távcsöves madármegfi gyelés is, amelynek 
során a részvevők bepillantást nyerhetnek a 
tavaszi madárvonulás mozgalmába. 
Találkozás:  9.30 órakor  a Hortobágy-
halastavi Kisvasút indítóállomásánál (a 33-as 
főút 67 kilométerkövénél lekanyarodva a 
főútról Hortobágy-halastó irányába további 
2 kilométer)
További információ: HNPI.
Honlap: www.hnp.hu.

KISKUNSÁGI NP
Április 16. – Fészekrakók a Csaj-tavon. Köl-
tési időben nagy a nyüzsgés a Csaj-tó 
tórendszerén. A nádasokban hazánk szin-
te összes gémféléje költ, a sekélyebb részek 
tökéletes élőhelyet nyújtanak a gázló- és 
partimadaraknak.
További információ, jelentkezés: kizárólag 
online módon, a www.knp.hu oldalon.

Április 22. – Lepkék éjszakája a Kolon-tónál. 
Saját autókkal és telekocsikkal közösen 
kimegyünk a B. Bognár tanyára, ahol az est 
folyamán szakember segítségével megismer-
jük a Kolon-tó éjszakai lepkéit. Napnyugta 

előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd 
előadást hallgatunk a Kolon-tó lepkefauná-
járól. Sötétedés után speciális lámpa fénye 
mellett fi gyeljük meg a különleges éjszakai 
lepkéket. Este tábortűz.
További információ, jelentkezés: kizárólag 
online módon, a www.knp.hu oldalon.

KÖRÖS–MAROS NP
Április 15. – Húsvét a túzokok földjén. A 
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóköz-
pontban 48 fő részére van szálláslehetőség 
2, 4 illetve 2×3 személyes szobákban. Hús-
vétvasárnap és -hétfőn nyuszisimogatás és 
tojáskeresés kicsiknek-nagyoknak.
További információ, jelentkezés: KMNPI., 
Szélné Sándor Katalin, látogatóközpont-
vezető.
Telefon: +36/30-445-2409.
Honlap: www.kmnp.hu.

ŐRSÉGI NP
Május 7. – Miénk itt a rét! A Madarak és fák 
napja alkalmából harmadik alkalommal ren-
dezzük meg a „Miénk itt a rét!” című, szabad-
téri programot a Kőszegi Alsó-réten. A védett 
természeti területen található Alsó-rét ter-
mészeti értékei között tartjuk számon a prog-
ram ideje alatt éppen virágzó zergeboglárt és 
szibériai nőszirmot, míg a madarak köréből a 
berki tücsökmadarat és a tövisszúró gébicset, 
hogy csak néhányat említsünk.
Egy több mint 2 kilométeres sétaösvényt 
járunk be a rét fűtengerében, amelyen madár-
táblák hirdetik az állomáshelyeket. Lehető-
ség van egy rövidebb táv bejárására is, amely 
körülbelül 1,5 kilométer hosszú. Az állomá-
sokon izgalmas játékokkal találkozhatnak az 
érdeklődők.
További információ: Bechtold István Termé-
szetvédelmi Látogatóközpont Kőszeg, Aradi 
vértanúk parkja.
Telefon: +36/94-563-174.
E-mail: buboscinege@isiscom.hu. 
Honlap: buboscinege.hu.

A járványhelyzet miatt célszerű előzete-
sen érdeklődni valamennyi program szer-
vezőjénél.

V E N D É G VÁ R Ó
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NE FELEDJE!  ÁPRILIS 22. – A FÖLD NAPJA   MÁJUS 10. – A MADARAK ÉS FÁK NAPJA
                                MÁJUS 22. – A BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK VILÁGNAPJA 

IRODALOM A FELKÉSZÜLÉSHEZ 

KAÁN KÁROLY-VERSENY: ÚTRAVALÓ (Zsivajgó természet) | POSZTER (A kis színjátszólepke; kép és cikk) | VIRÁGKALENDÁRIUM (Kikeleti „apróságok”; 
cikk és képösszeállítás) | Továbbá: a Bükki és az Őrségi Nemzeti Park leporelló (díjtalanul letölthetők a TermészetBúvár Alapítvány honlapjáról). 
HERMAN OTTÓ-VERSENY: ÚTRAVALÓ (Zsivajgó természet) | HAZAI TÁJAKON (A Magas-Bakony rengetegében – Patakvölgyek – szurdokvölgyek mélyén) 
| POSZTER (A kis színjátszólepke; kép és cikk) | VIRÁGKALENDÁRIUM (Kikeleti „apróságok”; cikk és képösszeállítás) | Továbbá: az Aggteleki és a Fertő–
Hanság Nemzeti Park leporelló (díjtalanul letölthetők a TermészetBúvár Alapítvány honlapjáról).
TELEKI PÁL-VERSENY: HAZAI TÁJAKON (A Magas-Bakony rengetegében – Patakvölgyek – szurdokvölgyek mélyén) | VILÁGJÁRÓ – (Amerika Serengetije 
– A Nagy Yellowstone Ökoszisztéma).
TOVÁBBI AJÁNLATAINK: ÖKOLÓGIA CÍMSZAVAKBAN (Homoki gyepek) | Az Év Emlőse 2022 – A törpeegér | Az Év Vadvirága 2022 – Az agárkosbor.

A  C Í M L A P O N

A VITÉZKOSBOR
Könnyed, elegáns, szemrevaló, a környezet-
hez való alkalmazkodás szinte kifogyhatatlan 
tárházát kínálja. Mindez ráillik évelő, vadon 
élő növényünkre. De már a neve is beszé-
des. Arról árulkodik, hogy kosborféle, azaz 
orchidea, a növényvilág fajokban leggazda-
gabb családjába tartozik. A „vitéz” megneve-
zés pedig arra utal, hogy a virág lepellevelei 
vitézsisak-szerűen összehajlók.
Sokfelé megtelepedik, lápréteken, de fel-
hagyott homokbányákban, vasúti tölté-
sek oldalában és útbevágásokban is, olykor 
tömegesen. Mégsem könnyű észrevenni, 
mert az esztendő nagyobb részében rejtőz-
ködik.
Hajtása akár már a hóolvadást követően 
megjelenik. Tőleveleit tavasszal fejleszti, a 
20-65 centiméterre megnövő növény vege-
tációs ideje márciustól júniusig tart. Május-
ban virágba szökken, a virágai virágzati ten-
gelyen ücsörögnek. A rovarbeporzáshoz 
alkalmazkodtak és leples szerkezetűek. A bel-
ső lepelkör egyik tagja, a beporzó rovarok 
számára amolyan „leszállópályaként” műkö-
dő mézajak, színezetében és méretében eltér 
a többitől. A virágok színe a rózsaszíntől a 
sötét bíborliláig terjedhet. Az ál-nektárvirá-
gokat kétszárnyúak porozzák be. 
A vitézkosbor talajlakó, a talajban fejleszti 
a tápanyag-raktározást szolgáló ikergumó-
kat. Toktermésének magvai csak megfele-
lő gombapartnerek jelenlétében csíráznak, 
a mikorrhízás kapcsolat életre szóló. Növé-
nyünk az ország egész területén törvényes 
oltalomban részesül, pénzben kifejezett ter-
mészetvédelmi értéke 10 000 forint. 

M Ű S O R ,  TÁ R L AT

MAGYAR RÁDIÓ
MR1 KOSSUTH RÁDIÓ: Oxigén 
(vasárnap, 14.35).

MAGYAR TELEVÍZIÓ 
• M1: Planet 22 (hétfő, 10.33). 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
MÚZEUM
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 

Sokszínű élet – Felfedezőúton 
Magyarország tájain | Titkok a 
földfelszín alatt | Eltűnt világok – A 
dinoszauruszok kora Magyaror-
szágon | Dino-kert – Dinoszaurusz 
szoborkiállítás.

• Szabadtéri állandó bemutató: Idő-
ösvény – kőpark a múzeum előtt.

• IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
• Kalandos erdő (kiállítás és játékos 

ismeretszerzés; december 31-éig).
• A ló háziasítása – Őslovaktól az 

ősök lováig.
• 220 éves a Magyar Természettudo-

mányi Múzeum (december 31-éig).
• A hónap műtárgya: Steller-

tengeritehén-koponya (április 
12-éig). 

• ArtEnto Tárlat – Művészet és rova-
rok (május 31-éig).

• PROGRAMOK:
• Élmények – barangolások a Magyar 

Természettudományi Múzeum 
valódi és virtuális kiállításain.

• Természetbúvár-terem: foglalkoz-
tatóterem kicsiknek és nagyoknak.

• Természetbúvár Tábor (napközis 
nyári táborok; előzetes regisztráció 
szükséges).

A múzeum látogatható: 10–18 óráig; 
kedd szünnap. Az állandó kiállításokat 
továbbra is díjtalanul tekinthetik meg a 
közoktatásban dolgozó pedagógusok, 
nemzeti ünnepeinken pedig mindenki. 
Cím: Budapest, VIII., Ludovika tér 6.
Tel.: 210-1085; fax: 210-1085/3032.
E-mail: mtminfo@nhmus.hu.
Honlap: www.mttm.hu.

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI  
MÚZEUM
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 
• Mi alakítjuk (Agrár – Környezet – 

Védelem).  
• Természeti értékek, természetvéde-

lem | A növények országából.
Múzeumpedagógiai foglalkozások: 
előzetes egyeztetés alapján.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
75 év – 75 kép (Budai Tibor grafi kus-
művész életműtárlata; április 19-éig). 
Nyitva: hétfő kivételével naponta 
10–17 óráig.
Cím: Budapest, XIV., Városliget,
Vajdahunyadvár. Tel.: 363-1117.

AGRÁRMINISZTÉRIUM ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGE
Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere 
János utca 9.
Levélcím: 1860 Budapest.
Telefon: 795-2000; 795-2531; 
795-2532.
E-mail: info@am.gov.hu.
Honlap: www.kormany.hu.
Adatok hazánk környezeti állapotá-
ról: www.kvvm.gov.hu.
Zöldtelefon: 06/80-401-111 (éjjel-
nappal hívható díjmentes szolgáltatás) 
Fax: 795-0067.

ZÖLDIRÁNYTŰ A NETEN
A www.greenfo.hu 21 éve a legtel-
jesebb tematikus környezet- és ter-
mészetvédelmi hírcentrum. Naponta 
folyamatosan bővülő oldalak: hírek 
tematikus bontásban, sajtószemle, 
programajánló, sajtószoba. 
Ingyenesen küldhet be cikkajánló-
kat, írásokat, sajtómeghívókat, állást 
kereső/kínáló hirdetéseket. Hetente 
adjuk ki greenfo/info hírlevelünket.
Érdeklődés: info@greenfo.hu; 
facebook.com/greenfo.hu.

MTM BAKONYI TERMÉSZET-
TUDOMÁNYI MÚZEUMA
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 

A Bakony természeti képe | 
A természet ékszerei | Jégkorszaki 
óriások a Bakonyban.

Nyitva: hétfő kivételével naponta 
9–16 óráig. Cím: Zirc, Rákóczi tér 3–5.
Honlap: 
www.bakonymuseum.koznet.hu.

MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 

Magyar utazók, földrajzi felfedezők 
| A Kárpát-medence feltárói

Nyitva: hétfő kivételével naponta 
10–18 óra között. Előzetes bejelentés 
esetén más időpontokban is. Múzeum-
pedagógiai foglalkozások, előadások.
Cím: Érd, Budai út 4.
Tel.: 06/23-363-036.

E-mail: foldrajzi.muzeum@vivamail.hu.
Honlap: www.foldrajzimuzeum.hu.

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT
• ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 

állatbemutatók | az állatok életének 
hétköznapjai | esőerdő-kiállítás a 
Pálmaházban.

Cím: 1146 Budapest, Állatkert krt. 6–12.
Tel.: 363-3794.

KÁROLY-MAGASLATI KILÁTÓ
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 

Kitaibel Pál, Gombocz Endre, Kár-
páti Zoltán, Roth Gyula és Csapody 
István emlékkiállítása.

Mindennap nyitva.
Cím: Sopron, Károly-magaslat.
Tel.: 06/99-313-080.

DUNA MÚZEUM, KÖRNYEZETVÉ-
DELMI ÉS VÍZÜGYI MÚZEUM
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 
Aquamobil | A magyar vízgazdálkodás 
története | Neves magyar vízépítő mér-
nökök | Árvizek és folyószabályozások | 
Vízgazdálkodás és csatornázás | Térkép-
terem | Interaktív programok a hazai 
vízgazdálkodás múltjáról, jelenéről. 
Nyitva: naponta 9–17 óra között 
(kedd kivételével).
Cím: 2500 Esztergom, Kölcsey F. u. 2.
E-mail: info@dunamuzeum.hu.
Honlap: www.dunamuzeum.hu.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 
INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI 
TUDÁSTÁR
• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Növény- és állattani gyűjtemény | 
Informatikatörténeti kiállítás  | 
Ásvány-kőzettani gyűjtemény | 
Az „Év élőlényei” kiállítás.

• PROGRAMOK:
• A dia- és faliképek, oktatási tablók, 

makettek gyűjteménye.  | Interaktív 
múzeumpedagógiai foglalkozások.  
| Próbáld ki laboratórium a kémia 
boszorkánykonyhájában. | Látványos 
kísérletek a Fizika-tárban. | Interaktív 
játékok kicsiknek és nagyoknak.

Nyitva: keddtől szombatig, 10-16 óráig.
Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: 06/62-544-753.
E-mail: tudastar@jgypk.szte.hu.
Honlap: tudaskapu.hu. 

(A múzeumok nyitvatartása is a jár-
ványhelyzet alakulásától függ.)
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Áprilisban és május elején érkezünk 
a kerti munka csúcsához. Vetünk, 
palántázunk, és ekkor jelennek meg 
– néha tömegesen – az első gyomok. 

Kitépkedésük közben érdemes egy pillantást 
vetni rájuk, mert ilyenkor sok olyan, látszatra 
jelentéktelen külsejű apró növény virít közülük, 
amelyek közelebbről megvizsgálva nemcsak 
érdekesek, hanem szépek is.
A piciny sziromlevelek között megbújó apró szir-
mok, a közöttük ide-oda hajló porzókkal és vas-
kos bibével együtt, különlegessé teszik a virágo-
kat. Nagyítóra nincs szükségünk, de az éles szem 
nem hátrány.
Áprilisban nyílnak a korai veronikafajok. Közülük 
a mezei veronika vékony, törékeny, kis növény. 
A közvetlenül a talaj felett elágazó, felfelé álló, 
vékony hajtásai 10-15 centiméternél ritkán nyúl-
nak magasabbra. Lomblevelei tojásdadok, ritkán 
szőrösek, a csúcsuk tompa, a szélük csipkés.
Virágai igencsak kicsinyek, átmérőjük 2-3 milli-
méter. Első ránézésre talán sugarasan szimmet-

rikusnak látszanak, de alaposabban megvizsgál-
va kiderül, hogy kétoldalian részarányosak, rövid 
kocsányúak, a virágok megnyúlt fürtben ülnek. 
A sziromlevelek száma – mint valamennyi vero-
nikafajé – négy, míg a porzóké kettő. 
A tavasz végére elvirágzó és termést hozó 
növény hamarosan kihulló magjai nyomban ki 
is csíráznak, azonban a nyári, szárazabb időszak 
nem kedvez a fejlődésüknek, ezért rendszerint 
így telelnek át, és csak a következő év tavaszán 
jelennek meg újra. Tőlünk nyugatra, ahol jóval 
csapadékosabb a nyár, egy évben több generáci-
ót nevel ez a gyom. 
Ritkább testvérfaja, az ujjaslevelű veronika sem 
nő 10-20 centiméternél magasabbra. Hajtás-
rendszere a mezei veronikáéval szemben sűrűb-
ben ágazik el, és gyakran többé-kevésbé heverő, 
így kevésbé kelt nyurga benyomást. Lomblevelei 
rövid nyéllel kapcsolódnak a szárhoz.  A levelek 
vaskosak – kissé pozsgásak –, a kerületük kerek-
ded, de a lemezük három-öt mély karéjra osz-
tott. A virágok azúrkékek, az átmérőjük 6 és 9 

milliméter közötti, és laza virágzatot alkotnak. 
Száraz, napos helyeken, kertekben, szőlőkben, 
szántókon, utak mentén áprilistól nyílik. 
A tavaszi kis virágméretű gyomok egyik érde-
kes képviselője az apró gólyaorr. Maga a növény 
nem tartozik a kis méretűek közé, mert a hajtásai 
elérhetik akár az 50 centimétert is. Mivel azon-
ban a szára többé-kevésbé heverő, nem látszik 
annyira magasnak. Lomblevelei hosszú nyelűek, 
szinte kerekek, mélyen, a levéllemez háromne-
gyed részéig öt-kilenc szeletre osztottak. Virá-
gai 3-4 milliméter átmérőjűek, kettesével ülnek 
a villaszerűen szétágazó kocsány végein. 

Öt sziromlevele világos ibolyaszínű, szív alak-
ra emlékeztet, míg a körülötte levő csészeleve-
lek sűrűn pillás szőrűek. Egyéves növény, mag-
ja ősszel csírázik, de a telet nyugalomban tölti, 
majd csak tavasszal indul fejlődésnek. Termése 
jellegzetes „gólyaorr”, amely körülbelül 10 milli-
méter hosszú. Az egész országban elterjedt ker-
tekben, szántók mentén, parlagokon. 
Áprilisban-májusban virágzó, kerti gyomnö-
vényünk a salátagalambbegy is. Mivel a kora 
tavasszal megjelenő, tőlevélrózsában álló levelei 
salátának kiválók, régebben gyűjtötték és a pia-
cokon árulták. Kerti változatát ma is termesztik. 
Vadon élő alakja kertekben, legelőkön, parlago-
kon nem ritka.
A növény hajtásrendszere jellegzetesen, villásan 
elágazó. Szárlevelei hosszúk, keskenyek, ép szé-
lűek. A virágai igen aprók, öttagúak, tölcséresek, 
mindössze 1,5-2 milliméter átmérőjűek, sokvirá-
gú csomószerű bogernyőben ülnek. 
A hazai gyomtársulások közül csak nitrogénben 
gazdag talajon jelenik meg – igaz, akkor ter-
hes gyommá válhat – a ragadós galaj. Elágazó 
hajtásrendszere akár méteresre is nőhet, szára 
elfekszik a földön, és nagy területet beboríthat. 
Hajtása négyszögletes, lomblevelei keskenyek, 
megnyúltak, ép szélűek, hat-nyolc tagból álló 
örvöket alkotnak.
Az egész növényt visszafelé hajló, horgas szőrök 
borítják, ezért „ragadós”, és beleakad, beleragad 
a ruházatba. Virágai alig 2 milliméter átmérőjű-
ek, négytagúak. A sziromlevelek fehér színűek. A 
néphit szerint a tyúkoknak jó takarmány, mert 
nemcsak szívesen csipkedik le a leveleit, hanem 
a szájüregüket és a nyelőcsövüket is karbantart-
ják velük.

Kikeleti 
„apróságok”  
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