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1. fejezet - Bevezetés
1.
Az emberiség megjelenésével a Földön addig kialakult biotikus környezet folyamatosan változott. Az emberiség
fejlődésének az alapját mindig az őt körülvevő környezeti tényezők határozták meg, ezen erőforrások minősége
és mennyisége, az ezekhez történő hozzáférés. A földi bioszféra fejlődésének legutolsó időszakában kialakult
emberi civilizáció igen rövid idő alatt megváltoztatta természeti környezetét, olykor jóvátehetetlen károkat
okozva.
A természeti értékek pusztulásának felismerésével egy idő után megjelent a természeti értékek megőrzésének,
védelmének szükségessége is. A védelemnek számos eszközrendszere alakult ki, aminek egyik legfontosabb
eleme a jogi szabályozás. A természeti értékek megóvása a jogszabályokon kívül kiegészül gyakorlati védelmi
módszerekkel. Ezek egyik lényeges feltétele a védeni kívánt természeti értékek és az ezek érdekében alkalmazni
kívánt természetvédelmi beavatkozások alapos ismerete. A természetvédelem kezdeti szakaszaiban a védelem
főként olyan élőlényekre korlátozódott, amelyek az ember számára gazdasági előnyt jelentettek. Az ökológiai
szemlélet erősödésével és a tudomány fejlődésével párhuzamosan napjainkra a bioszféra komplex védelmének
az igénye jelenti a természetvédelem legnagyobb kihívását. Ennek fontos lépése az egyes veszélyeztetett vagy
valamilyen természetvédelmi, tudományos, ökológiai vagy más szempont szerint kiemelésre érdemes
élőlénycsoportok védelme.
Jegyzetünkben a természetvédelemmel kapcsolatos általános ismereteken kívül élőlények védelmével
kapcsolatos legfontosabb ismereteket összesítettük, kiemelten a hazai természetvédelmi gyakorlatra alapozva.
Azt is meg kell jegyezzük azonban, hogy a természetvédelem számára nem csak a jogilag védelem alatt álló
természeti értékek megóvására kell törekednie. A "Nemcsak a védett az érték" elvnek (a DATE
Természetvédelmi Klub jelmondata ) a gyakorlatban is érvényesülnie kell, mert csak így őrizhető meg az
élőlények közösségeinek sokfélesége. Mindezek alapján a természetvédelem alapját jelentő élővilágvédelem
áttekintésével jegyzetünkben egyben szemléletformálást is kívánunk adni!
Dr. Juhász Lajos
szerkesztő
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2. fejezet - 1. A TERMÉSZETI
KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA,
VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
1.
(Juhász, 2003 alapján módosítva)
Az élőlények az élet kialakulása óta folyamatosan változnak. Egyes fajok kipusztulása és eltűnése, más fajok,
élőlénycsoportok megjelenése az evolúciós folyamatok természetessége a földi élet, a biológiai sokféleség
alapja.
A földtörténet során kialakult bioszféra növény és állatfajai folyamatos átalakuláson estek át, egyes fajok,
fajcsoportok eltűntek, mások megjelentek az evolúciós és adaptációs változások függvényében. Az eddigi
feltételezések szerint a Földön az élet kialakulása, mintegy 3,5-4 milliárd év óta, 100-250 millió faj alakult ki, de
ezek több mint 90%-a eltűnt, kihalt. A jelenleg élő fajok számát 3-5 (30?) millióra becsülik, ezek nagy része
azonban még ma is ismeretlen.
A fajok átalakulása egészen az utóbbi évszázadokig természetes folyamatok következménye, melyek sebessége
eltérő. A földtörténet során bekövetkező változások, ökológiai krízisek következtében történő fajpusztulások
természetesnek vehetők.
Az utóbbi néhány évszázadban az emberi tevékenység közvetlenül vagy közvetett módon drámaian
felgyorsította egyes élőlények populációinak pusztulását, amely számos faj teljes kihalásához vezetett. 1600 és
1900 között bizonyíthatóan 75 állatfajt pusztított ki az ember, nagyrészt madarat és emlőst. A XX. században
ismét számos madár és emlősfaj került a kipusztult fajok listájára, s még becsülni sem lehet azon fajok számát,
melyek eltűntek mielőtt a tudomány megismerte volna ezeket.
A természetes fajpusztulás sebessége a 65 millió évvel ezelőttre tehető dinoszauruszok "hirtelen" kihalásánál
sem volt gyorsabb 1000 év/1 faj eltűnésénél. Az 1970-es években feltételezett fajkipusztulás üteme, rendkívül
felgyorsulva akár elérhette az 1000 fajt is évenként.
Egyes előrejelzések szerint ez az ütem tovább gyorsulhat Az emberi tevékenységgel közvetlen vagy közvetett
módon kapcsolatba hozható fajpusztulásnak számos oka lehet. A legtöbb kipusztult vagy a kihalás szélére
sodródott faj esetében sem lehet egyértelműen a kipusztulást, állománycsökkenést egyetlen okra visszavezetni.
A növény- és állatfajok eltűnésének okai átfedhetik egymást. Az élővilágra ható több, kedvezőtlen tényező
együttes hatásainak eredménye a rohamosan csökkenő faji sokféleség, az eltűnőben lévő, veszélyeztetett fajok
sokasága. A következőkben csak néhány olyan tényezőt sorolunk fel, melyek a kipusztulással leginkább
kapcsolatba hozhatók.

2. 1.1. A természetes élővilágot veszélyeztető globális
hatások
Környezetszennyeződés. A természetes élőhelyek beszűkülése nagyrészt a környezet szennyezésének a
következménye. A civilizáció fejlődésével párhuzamosan a környezetszennyezés és pusztítás rendkívüli
méreteket öltött. Az emberiség a levegő, víz és talaj együttes szennyezésével a földi élővilág globális méretű
pusztulását gyorsítja. A környezetszennyezés legszembetűnőbb típusa közé tartozik a levegő és a vizek
minőségének változása, (pl.: olajszennyeződés - "olajpestis" -, vegyszerek alkalmazása, ipari és közlekedésből
származó nehézfémterhelés, radioaktív szennyeződés, a mérhetetlen hulladék felhalmozódás. A légkör
összetételének megváltozása, egyes üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése és számos további ok
miatt bekövetkező globális klímaváltozás naz élővilág jelentős átalakulását eredményezi.
Természetes élőhelyek eltűnése, átalakulása. A legszembetűnőbb változás a bioszférában, amely az erdősült
területek visszaszorítása, a belterjes, intenzív mezőgazdasági tevékenység, vízrendezés, a közvetlen civilációs
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hatások erősödése, az urbanizáció, a bányaművelés, a különböző közlekedési létesítmények és számos egyéb
tényező formájában az élővilágot leginkább veszélyeztető komplex hatások forrása.
Kereskedelem. A Föld egyes országaiban az állat- és növénykereskedelem számos faj állományát csökkentette
jelentősen. Különösen a madarak illegális befogása, kereskedelme széleskörű, amely főképpen a meleg, trópusi
éghajlaton élő fajokat érinti. Ezek iránt rendkívül nagy a kereslet, de a szakszerűtlen befogás, tárolás, szállítás
közben a fogságba esett példányok nagy része elpusztul, ez ujabbak befogását eredményezi. Becslések szerint
évente több millió madarat fogtak (fognak) be kereskedelmi célzattal engedély nélkül, ami néhány fajt csaknem
a kipusztulás szélére sodort (pl. dél-amerikai arák). Ugyancsak veszélyeztetettek a kereskedelem miatt egyes
rovarfajok és növények (pl.: orchideák, katuszok), valamint emlősök (pl.: főemlősök) is. Egyes fajok különböző
származékainak kereskedelme további veszteségeket jelent.
Vadászati, halászati tevékenység. Az állatvilág pusztulásának egyik, néhány faj esetében csaknem egyértelmű
oka a korlátlan vadászat (pl. észak-amerikai vándorgalamb, amerikai bölény, európai hód, barnamedve,
ragadozó madarak). A vadászati kultúra országonként és földrészenként is igen eltérő. Napjainkban is folyik
még akár az európai kontinensen is a vonuló énekesmadarak befogása, pusztítása un. "völgyhálók"
alkalmzásával vagy a közvetlen lelövéssel. Különösen nagy veszetésegeke okoznak az afrikai kontinensen a
nagy emlősöket pusztító orvvadászok.
Hazánkban és Közép-Európában egyetlen faj kipusztulása sem hozható teljesen egyértelműen összefüggésbe a
vadászattal, s a vadászat és a természetvédelem között egyre inkább csökkennek az érdekellentétek.
A halászat akkor vált igazi pusztító tevékenységgé, amikor a korszerű eszközök egyre tökéletesebb formában
eredményeztek a világtengereken zsákmányt. Különösen a cetfélék állománycsökkenése, valamint egyes
térségekben a lazac, s más halfajok eltűnése egyaránt az üzleti hátterű intenzív halászat következménye.
A természetes flóra és fauna összetételének átalakítása. A fenti hatások és más környezeti váltzoások
következtében valalmint az olykor átgondolatlan, felelőtlen emberi tevékenység következtében egyes területekre
számos olyan növény és állatfaj került, mely eredetileg ott nem volt őshonos. Az ilyen jellegű adventív fajok az
eredeti élővilágot, ennek egyes fajait jelentősen veszélyeztethetik, mint ragadozók, konkurensek, vagy a
genetikai állomány változatosságának csökkentői (pl. méhlepényes emlősök Ausztráliában, észak-amerikai
halfajok Európában, a házi macska és a vadmacska hibridizálódása stb. ).
A természeti értékek pusztulásának felismerésével késve ugyan de, megjelent a törekvés a természeti értékek
megőrzésére, védelmére. A védelem alapvető, legfontosabb eszköze a jogi szabályozás. Jogi szabályozás nélkül
nincs természetvédelem, s ugyanúgy nem valósulhat meg ez a megfelelő hatósági szervezet, szakigazgatási
szervek létrehozása nélkül sem.
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3. fejezet - 2. TERMÉSZETVÉDELMI
FOGALMAK
1.
A természetvédelem szorosabb megközelítésbena természet élettelen és élő tudományos, kulturális és egyéb
szempontból fontos értékeinek, területeinek a megóvását, fenntartását, helyreállítását és részbeni bemutatását
jelenti.
A természetvédelem célja sokrétű:
• természeti értékek, területek, tájak megóvása, fenntartása
• természeti értékek, a fennmaradásukra szolgáló környezet helyreállítása (rekonstrukciója)
• tudományos kutatások elősegítése
• természeti értékek bemutatása, az ismeretterjesztés és közművelődés elősegítése
• történelmi és kultúrtörténeti emlékhelyek környezetének megóvása, fenntartása
• a vadon élő növény és állatfajok génkészletének védelme, az ehhez szükséges területek fenntartása,
megóvása.
A fenti természetvédelmi célok csak akkor valósulhatnak meg, ha a természetvédelem az alábbi feladatainak
eleget tesz:
• megállapítsa a természetvédelem szempontjából fontos természeti tájak, területek, tárgyak, növény és
állatfajok körét és azokat védetté nyilvánítsa
• feltárja a védetté nyilvánított területeket, a növény és állatfajokat veszélyeztető jelenségeket, hatásokat és
tevékenységeket
• megőrizze a védett területeket, fajokat a különböző károsító hatásokkal szemben,
• az esetlegesen bekövetkező károsodások mértékét lehetőség szerint csökkentse
• védett természeti területeket, értékeket az utókor számára megőrizze, ezek szakszerű fenntartásáról,
helyreállításáról gondoskodjék (Rakonczay, 1995).
A Földön a céltudatos, tényleges természetvédelem kezdete a világ első nemzeti parkjának megalapításától,
1872-től számítható. Ekkor hozták létre Észak-Amerikában a Yellowstone Nemzeti Parkot, s ez jelentette az
első nagyobb jelentőségű gyakorlati természetvédelmi intézkedést. Csaknem másfél évszázad alatt mintegy 120
országban alakítottak ki nemzeti parkot vagy azzal azonos elbírálás alá eső területeket, melyek száma így kb.
több ezerre tehető. Földünk szárazföldi területein a természetvédelmi oltalom alatt álló területek aránya kb. 1 %.
A jelenleg létrehozott nemzeti parkok összes területe becslések szerint több millió km2.Az ember bioszférára
gyakorolt káros hatásaival szemben, a még megmenthető fajok, területek fennmaradása érdekében kifejtett
tevékenység összességét természetvédelemnek nevezzük.

2. 2.1. Az élővilág védelemmel kapcsolatos fontosabb
fogalmak
(az 1996/LIII sz. törvény alapján)
Természeti terület: olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek.

4
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. TERMÉSZETVÉDELMI
FOGALMAK
Természetközeli állapot: élőhelyek, tájak, életközösségek azon állapota, melynek kialakulására az ember
kisebb mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), a benne lejátszódó folyamatokat
többségükben az önszabályozás jellemzi, közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak.
Természetes állapot: adott élőhely, táj, életközösség olyan állapota, melynek keletkezésében az ember
egyáltalán nem, vagy – helyreállításuk kivételével – alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne
végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi.
Természeti érték: olyan természeti erőforrás (élettelen környezete), amely az élővilág és a fennmaradásához
szükséges. Ide sorolható más természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem, beleértve a védett
természeti értéket is.
Élőhely (biotóp): az a meghatározható térbeli egység, ahol adott élő szervezet és állománya (populáció), vagy
élőlények életközössége a természeti rendszerben előfordul és a kialakulásához, fennmaradásához,
szaporodásához, tenyésztéséhez szükséges környezeti feltételek adottak.
Védett természeti terület: bármely jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt
természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.
Védett természeti érték (természetvédelmi érték): bármely jogszabály által védetté, fokozottan védetté
nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza,
annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás,
ősmaradvány;
Természeti (ökológiai) rendszer: az élő szervezetek, illetve az egyed feletti szerveződési szintek (populációk,
életközösségek, stb.), valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és természetes egysége.
Életközösség (társulás): az élővilág egy meghatározott élőhelyen található olyan szerveződése, amelyben a
különböző fajok állományai meghatározott kapcsolatrendszerben élnek együtt.
Biológiai sokféleség (biodiverzitás): az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek
genetikai (fajon belüli) sokféleségét, a fajok és életközösségeik diverzitását, valamint maguknak a természeti
rendszereknek a sokféleségét is.
Ökológiai ("zöld") folyosó: az elszigetelt, értékes természeti területeket, élőhelyeket köti össze. Lehet: állandó
(vízfolyás); időszakos (pl. elöntések, időszakos vízfolyások); nem folytonos, csak egyes fajok, pl. madarak
számára járható.
Fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely
nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség
csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövő generációk életlehetőségeit.
Természetkímélő megoldás – természetkímélő gazdálkodás: olyan, a fenntartható használat részét képező
eljárás, módszer, gazdálkodási mód, technológia, vagy más, a természettel kapcsolatos magatartás, amely csak
olyan mértékben befolyásolja a természeti értékeket, területeket, a biológiai sokféleséget, hogy természetes,
vagy természet közeli állapotuk fennmaradjon.
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4. fejezet - 3. A
TERMÉSZETVÉDELEM JOGI
SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ELEMEI
1.
(Csepregi, 2000; 2007, In.: Juhász, 2007 alapján)
Magyarországon az 1994-ben megjelent Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció
újrafogalmazta a környezet- és természetvédelem alapelveit. Azt is meg kell jegyezzük, hogy ez a két terület
nehezen választható szét, mindkét védelem kiegészíti egymást, de más-más eszközökkel.
Holisztikus elv: a természetvédelmet nem lehet pusztán a "kiválogatott" és különlegesen védetté nyilvánított
természeti értékekre korlátozni. Az egyes természeti rendszereket általában kell védelemben részesíteni, és a
lehetséges megkülönböztetett védelmi formákat érvényesíteni.
Folyamat elv: a természet állapotának a megőrzése nem egy adott időbeni helyzet konzerválását, hanem a
természeti rendszer tényleges folyamatosságát biztosítja, az ún. funkcionális épség biztosításának érdekében.
Komplementer elv: a környezetvédelem és a természetvédelem két egymást kiegészítő tevékenység. Ezek
cselekvési sorrendiségét, stratégiáját és intézkedési tervét -a mellérendeltség és egyenrangúság elvével- szorosan
össze kell hangolni, mert a két terület tevékenysége kölcsönösen hat egymásra.
Elengedő méret elv: A védendő természeti értéknek, területnek elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy a
természeti rendszerek folyamatos működését biztosítják és a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges
populációméret is garantálva legyen.
Globális szemlélet elv: amely értelmében a természeti rendszerek működésével kapcsolatos elveket a helyi,
regionális és régiók feletti stratégiákban is érvényesíteni kell.
A fenntartható természeti és racionális tájhasználat elve: rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégiáknak
törekedniük kell az ésszerű területi arányok meghatározására az emberi környezet, a természetközeli
gazdálkodás és a védett természeti területek között. Ezzel biztosítható és optimalizálható a természeti erőforrás
és tájhasználat anélkül, hogy a természeti értékek lényegesen leromlanának.
Az előbb felsoroltakon túl további elvek is helyet megjelentek (pl. használó fizet elv, a károsító többet fizet
elv).

2. 3.1. A magyarországi természetvédelmi jogi
szabályozás áttekintése
A természeti értékek védelmével kapcsolatos korai szabályozás nem elsősorban a természeti értékek védelmére
irányult, hanem az ember szempontjából “hasznosnak" ítélt természeti javak megőrzése jelentette a védelem
célját. A természet és ennek megőrzése csak az ember érdekének alárendelve jelent meg az egyes
jogszabályokban. Az ilyen jellegű törvényi kereteket másodlagos természetvédelmi szabályozásnak lehet
tekinteni (Csepregi, 1994, 2008, Juhász, 2003). Magyarországon a természeti értékek korai védelmével
kapcsolatos szabályozás, ugyancsak másodlagosan jelentek meg. A hazai természetvédelem jogi hátterét
elsősorban a vadászati, másodrészt az erdészeti, később a halászati és a madárvédelmi jogi szabályozás
jelentette. Külön kiemelhetők az erdők kíméletes hasznosításával kapcsolatos királyi rendeletek, dekrétumok
erdőrendtartási törvények (pl.: 1565, 1669). II. Lipót 1790-ben kelt dekrétuma is az erdők védelmét szolgálta.
III. Károly dekrétuma a vadászatról és a madarászatról már nagy jelentőségű, mert ebben került először
megfogalmazásra a vadászati tilalmi idő fogalma, ami jól szolgálta pl.: a szaporodási időben az egyes állatfajok
védelmét. Később e törvény alapján a tilalmi időket további állatfajokra is alkalmazták.
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3. A TERMÉSZETVÉDELEM JOGI
SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB
ELEMEI
Hazánkban az intézményes természetvédelem kezdete alig maradt el a világ elsô nemzeti park létrehozásának
idejétől, hiszen az 1879-ben megalkotott első magyar erdőtörvényt egyben a hazai intézményes
természetvédelem kezdetének is tekinthetjük. E törvényben még a természetvédelem közvetlen formában nem
jelent meg, de számos vonatkozásban elősegítette különböző területek, tájképi értékek, tájformációk, az ezen élő
növény és állatvilág védelmét. Így például megteremtette a véderdő fogalmát.
Az élőlények védelmével kapcsolatban ezután főképpen a madárvédelemmel, vadászati tevékenységgel
kapcsolatos rendelkezések, törvények jelentek meg. Az 1883-ban napvilágot látott vadászati törvény előírta az
énekesmadarak általános védelmét, a ritka fajokat költési időben külön védelemben részesítette. Az 1888-as
halászati törvény először határozta meg a halászati tilalmi idő fogalmát és bevezette a méretkorlátozás szabályát
is. Az 1894. évi mezővédelmi törvényben a hasznos madarakról részletesebb védelmi rendelkezések jelentek
meg, ide besorolva a kis testű énekesmadarakon kívül a vércséket, baglyokat, ölyveket is. Rendelkezett a
madárvédelem különböző formáiról is, feladatul megjelölve ezt a mezőőröknek.
1893-ban Herman Ottó kezdeményezésére megalakult a Magyar Ornithológiai Központ, (jogutódja a Madártani
Intézet). Fő feladatát a madarak gazdasági hasznának megítélése, s a madarak vonulásának kutatása jelentette. A
madarak védelmét jól szolgálta az 1901-ben megjelent Földmívelésügyi Miniszteri rendelet (Darányi Ignác
földmívelésügyi miniszter aláírásával), amely 132 madárfajt, valamint a denevéreket, rovarevő kisemlősöket
helyezett védelem alá, igen részletes végrehajtási utasítások kiadása mellett. További védettséget jelentettek az
állatfajok számára az 1906-ban és 1912-ben kiadott rendeletek. Herman Ottó kezdeményezésére 1906-ban gróf
Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter rendeletben bevezette a Madarak és Fák Napját. Az 1900-as
évek első felétől Kaán Károly munkássága során több erdészeti vonatkozású természeti érték védelmének
érdekében tett javaslatokat, majd a természeti értékek feltárását szorgalmazta. Több írása, könyve foglalkozott a
természetvédelemmel és a természeti emlékek védelmével kapcsolatban. Az erdők védelmét szolgálta az 1923ban megjelent XVIII. sz. törvénycikk az erdészeti iagazgatás szabályairól. Munkássága, valamint társadalmi
kezdeményezés hatására 1935-ben megszületett az erdőkről és a természetvédelemről szóló IV. törvénycikk. Ez
számít egyben az első magyar – noha nem önálló – már elsődleges természetvédelmi törvénynek. A törvény
természetvédelmi fejezete több tekintetben korszerű, a természeti értékek védelmét hatékonyan segítő
előírásokat tartalmazott. Így meghatározta a védetté nyilvánítás fontosabb elemeit. E törvény létrehozta az 1938ban megalakult az Országos Természetvédelmi Tanácsot (OTT), s a következő évben (1939. október 10-én)
jelölték ki az első magyarországi védett területet, a debreceni Nagyerdő egy részének védetté nyilvánításával. A
további gyakorlati természetvédelmi tevékenységet jelzi ezután a II. Világháború végéig kijelölt 219
természetvédelmi terület kialakítása. A II Világháború után az OTT védetté nyilvánítási jogköre bővült, ennek
eredményeképpen 1952-ben létrehozták az ország első tájvédelmi körzetét Tihanyban.
A hazai természetvédelem jelentőségét emelte az 1961 évi 18. sz. törvényerejű rendelet. Kettévált az erdészeti
és természetvédelmi jogi szabályozás. Létrehozták a Minisztertanács alá rendelt Országos Természetvédelmi
Hivatalt. A törvényerejű rendelet minden barlangot ex lege védelem alá helyezett. A végrehajtási szabályozás
lehetővé tette természetvédelmi őrök foglalkoztatását. 1971-ben újabb átfogó kormányrendelet meghatározta a
helyi és az országos jelentőségű természeti értékek védelmét, valamint lehetővé tette nemzeti parkok
létrehozását. 100 évvel a Yellowstone Nemzeti Park létrehozása után 1973. január 1-én megalakult az első
magyarországi nemzeti park (Hortobágyi Nemzeti Park), amit napjainkig további 9 követett (1975-ben a
Kiskunsági, 1976-ban a Bükki, 1985-ben az Aggteleki, 1991-ben a Fertő-Hanság, 1996-ban a Duna-Dráva,
1997-ben a Kőrös-Maros, a Balaton-felvidéki és a Duna-Ipoly Nemzeti Park, 2002-ben az Őrségi Nemzeti
Park). A fajok védelméről részletesen 1974-ben jelenik meg jogszabály, mely értelmében megalkotják az
"eszmei érték" – mai használatban természetvédedelmi érték - fogalmát, a védett fajok pénzben kifejezett
értékét. A Természetvédelmi Hivatal helyét átveszi az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
(OKTH). Az átfogó 1982. évi 4. sz. törvényerejű rendelet valamint a végrehajtására vonatkozó 8/1982-es
Minisztertanácsi rendelet a hozzá kapcsolódó az élővilág védelmével kapcsolatos egyedeinek értékéről,
korlátozások és tilalmakról szóló 1/1982-es OKTH rendelet alapjaiban rendezte a természetvédelmi jogi
szabályozás hátterét.
Az 1982-ben újraszabályozott rendeletek nemcsak gerinces, hanem gerinctelen állatok és növények eszmei
értékét is meghatározza, megkülönböztetve a védett és fokozottan védett fajok fogalmát. Bevezetésre került a
természetvédelmi bírság fogalma, valamint a természetvédelmi hivatásos és társadalmi szolgálatok
szabályozására is sor került. További módosítások után a védett fajok köre bővült, majd 1993-tól magasabb
eszmei értékek és új védett élőlényeket tartalmazó rendelkezések láttak napvilágot. 1991-től természetvédelmi
feladatok ellátását a nemzeti parkok igazgatóságai, a területi környezetvédelmi felügyelőségek látják el a
Környezet és Területfejlesztési Minisztérium irányításával. 2007. január 1-től az elsőfokú hatósági feladatokat
területi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek látják el.
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Az elmúlt évtizedekben lényegesen felgyorsult természeti értékek pusztulása, a fokozott területhasználat, az
urbanizációs hatások kiterjedése. E tevékenységek a természeti erőforrások kihasználásával együtt a természeti
értékek fenntartásának összhangjának megőrzésével nem minden téren valósultak meg. A magyar
természetvédelmi szabályozás számára további feladatot jelentettek a nemzetközi egyezmények, amelyekhez
hazánk is csatlakozott. (Ezeket a jegyzetben később ismertetjük).
Magyarország az Európai Uniós belépésének egyik feltétele a természetvédelmi jogi szabályozás, amely az
Európai Uniós jogrendszer harmonizációját indokolja. Ennek megfelelően az Országgyűlés 1996-ban fogadta el
a természet védelméről szóló törvényt, amelyet a 96/LIII-as számon hirdették ki, és 1997. január 1-én lépett
életbe.
Az EU fajvédelmi direktívát és az élőlények élőhelyével kapcsolatos irányelveket figyelembe véve a
környezetvédelmi miniszter 2001. májusában hirdette ki a 13/2001. sz. rendeletet a a védett és fokozottan védett
növény-és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. Ilyen jellegű, az EU-ban fontos
fajokat tartalmazó fajlista először jelent meg hazánkban. Az uniós szempontból fontos fajok forintban kifejezett
eszmei értékkel is védetté váltak. E rendelet eleget tesz az európai uniós jogharmonizációnak. A védett és
fokozottan védett fajok körét módosította a 23/2005-ös KvVM rendelet, amely alapján hazánkban először került
védelem alá 35 gombafaj valamint bővült az Európai Unió szempontjából védett fajok köre. Ennek alapján kerül
például védelem alá a hóvirág (Galanthus nivalis), amelyet ezt megelőzően rendszeresen nagyobb tömegben
gyűjtöttek és árusítottak.
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5. fejezet - 4. TERMÉSZETVÉDELMI
ÉRTÉKCSOPORTOK
MAGYARORSZÁGON
1.
(Rakonczai, 1995; Csepregi 2007, In.: Juhász, 2007; Juhász, 2003 alapján módosítva)
A természetvédelmi értékek jellegük szerint az alábbi csoportokba sorolhatók:
• Földtani értékek: barlangok, töbrök, víznyelők, őskövületek, földtani szelvények, feltárások, sziklaalakzatok
egyéb geomorfológiai és egyes földrajzi értékek (hegy, völgy, sziget, félsziget, homokbuckák).
• Víztani értékek: forrás, patak, folyó, tó, mocsár, láp, víztározó, halastó, vízesés.
• Növénytani értékek: erdő, erdősáv, facsoport, növénytársulás, növényfaj, botanikus kert, arborétum, park.
• Növénytani értékek: a természetes flóra fajai, társulásai, egyedei, lágyszárú és fásszárú fajok egyaránt. Itt
kell említeni a gombákat is, amelyek között már több védett faj is ismert.
• Állattani értékek: gerinctelen és gerinces állatok társulásai, populációi, egyedei, fejlődési alakok, élőhelyük.
• Tájképi értékek: természetes vagy ahhoz közeli kultúrtáj, régészeti feltárások, műemlékek és ezek
környezete.
• Kultúrtörténeti értékek: történelmi, irodalmi, néprajzi emlékhelyek, ipartörténeti, agrár, művészeti,
régészeti értékek, s az ezeket bemutató helyek.
Hazánkban az első természetvédelmi területet 1939. október 10-én a debreceni Nagyerdő egy részének védetté
nyilvánításával hozták létre.
A hazai természetvédelmi gyakorlat területtel és terület nélkül védett természetvédelmi értékeket különböztet
meg. A területtel védett értékek fogalmába a nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és
természeti emlék tartozik.
A nemzeti park fogalma az1996. évi LIII. törvény alapján:
28. § (2): Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan
nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és
állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti
rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.
A nemzeti parkok kijelölésénél nemcsak hazai, hanem a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) előírásait
is be kell tartani, mely szerint nemzeti parkoknak tekinthető az a nagyobb kiterjedésű védett terület, amely
• Legalább egy, de lehetőleg több ökoszisztémának emberi behatástól (területfejlesztés, művelés, stb.)
mentesnek kell lennie.
• Amelyet az adott ország legmagasabb természetvédelmi hatósága vagy más illetékes szerve védetté
nyilvánítja, jogilag biztosítva a nemzeti park létrehozását, a védetté nyilvánított terület biológiai, földrajzi,
kulturális értékeinek védelmét, megakadályozva a terület kedvezőtlen vagy az eredeti arculatának
megváltoztatását, más célra történő igénybevételét,
• Bizonyos korlátozásokkal - tanulmányi, kulturális, pihenési és élményszerzési céllal - szabadon látogathatók.
• A védelmi előírásoknak megfelelően állami felügyelet alatt áll és önálló költségvetéssel rendelkezik.
• Összefüggő, legalább 1000 ha vagy ennél nagyobb kiterjedésű terület,
9
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• Ahol a gazdálkodás alig jellemző, vagy ez nem változtatta meg lényegesen a táj arculatát, a tipikus növény és
állattársulások, a jellegzetes felszíni formakincsek, tájképi értékek tudományos, kulturális, oktatási-nevelési
és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségűek,
Hazánkban 2008-ig 10 nemzeti park létesült.
A tájvédelmi körzet nagyobb területet jelent, melyre azonban csak hazai előírások vonatkoznak, területi
kiterjedési korlátozás nélkül. A tájvédelmi körzetek természetvédelmi értékek valamint tipikus természeti
tulajdonságok megőrzésére és fenntartására szolgáló területek. Fő feladatuk a táj természetes és mesterséges
alkotóelemeinek egyensúlyban tartása, a településfejlesztés, idegenforgalom kedvezőtlen hatásaival szemben. A
tájvédelmi körzetekben a tájképet lényegesen meg nem változtató gazdasági és egyéb tevékenység megengedett,
különösen a természethez közeli gazdálkodási módok (erdő-, legelő-, rét- és nádgazdálkodás), amelyek lehetővé
teszik a természetközeli növény és állattársulások fennmaradását. Területükön viszont csak részben lehetséges a
védett táj jellegét alapvetően megváltoztató tevékenység (pl. ipartelepítés, bányanyitás, szennyező létesítmények
kialakítása, parcellázás). A tájvédelmi körzetek kiemelten fontosak a természetjárás, az idegenforgalom, üdülés
szempontjából. Hazánk első tájvédelmi körzetét, a tihanyit, 1952-ben jelölték ki. Ez már a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park törzyterületének számít, így a legrégebbi tájvédelmi körzetünk a Mártélyi, amely 1971-ben
alakult. A tájvédelmi körzetek száma 36 (2011), összes kiterjedésük csaknem 325 000 ha. A legkisebb területű
az alig 170 hektáros Hollókői, a Zempléni Tájvédelmi Körzet viszont több mint 20 000 ha.
A természetvédelmi területek egy vagy több természeti, növénytani, állattani, tájképi víztani, földtani,
kultúrtörténeti szempontból jelentős érték megőrzésére, fenntartására kijelölt területek, melyek helyi vagy
országos jelentőségűek lehetnek. Ezeket a kategóriákat a védetté nyilvánító hatóság állapítja meg. E területek
igen nagy jelentőségűek egy-egy ritka, kiveszőfélben lévő élőlény állományának, populációinak fenntartásában,
tekintve, hogy a jogi védelem önmagában még nem lehet elegendő a veszélyeztetett fajok megmentése
érdekében. Az élőhelyek védelme azonban biztosíthatják ezt.
A védett területek látogatási lehetőségek alapján lehetnek:
• zárt (nem látogatható)
• korlátozottan látogatható
• szabadon látogatható
A zárt területek ökológiailag rendkívül sérülékeny élőhelyek, ritka és veszélyeztetett növény és állatfajok
olykor utolsó élőhelyei. Ezek csak indokolt esetekben tudományos és oktatási célból engedéllyel látogathatók
(pl.: a bátorligeti Fényi-erdő).
A korlátozottan látogatható területeken a belépés külön feltételekhez kötött, időben és területrészeken, vagy a
korlátozás járművekre vonatkozik. Többnyire madártani értékek, barlangok látogatásánál léteznek korlátozások.
A szabadon látogatható területeken (pl. arborétumok) a természet megóvása mellett a belépés nem
szabályozott.
Természeti emlék lehet egy különleges természeti képződmény, amelynek a területi kiterjedése a védett
értékhez nézve is csekély (pl. egy fa, facsoport, fasor, forrás, sziklaalakzat, földtani szelvény, barlang).
Terület nélküli védettséget élveznek egyes növény és állatfajok. A védettséget élvező fajok csoportját a hazai
természetvédelemben először 1901-től a madarak és rovarevő kismelősök képezték. 1954-től kibővült as védett
madarak köre, majd 1974-től a madarakon kívül más gerinces fajok is (96 faj) törvényes oltalmat kaptak, s ettől
kezdve állapították meg az egyes fajok eszmei értékét. 1982-től kezdve növényfajok, gerinctelen és gerinces
állatok kerültek védelem alá, kétféle védettségi fokozatban (védett, fokozottan védett). A védett élőlények köre
ezt követően többször bővült. Védettek lehetnek tudományos, kulturális vagy más közérdekből az arra érdemes
növény és állatfajok, ezek társulásai, különleges értéket képező növénytelepítések, ritkuló ősi háziállatfajták.
A törvényesen védett fajok "védett" és "fokozottan védett" besorolást kaphatnak. A védett és fokozottan védett
élőlény védettségének hatálya kiterjed a faj minden egyedére, az egyed valamennyi fejlődési formájára (pete,
lárva, báb, tojás, fióka, kifejlett állat) bármely állapotára (élő vagy elpusztított egyed, preparátum). Védett
állatfaj egyedének begyűjtésére, befogására, elejtésére természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
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Minden védett faj törvényes eszmei értékkel védett. A természetvédelmi érték az adott faj forintban kifejezett
értéke. Ennek mértéke többször változott, a legutolsó 23/2005. sz. miniszteri rendelet értelmében az alábbi:
• védett növények eszmei értéke 2, 5, vagy 10 000 Ft-ig terjed
• a fokozottan védett növényfajok eszmei értéke 30, 50, vagy 100 000 Ft. lehet
• a védett állatok eszmei értéke 2, 5, vagy 10 000 Ft
• a fokozottan védett állatok 100, 250, 500 000, vagy 1 000 000 Ft. közötti. Védett és fokozottan védett fajok
károsítói a természetvédelmi eljárás során az eszmei érték összegéig is felelősségre vonhatók, a törvényben
meghatározott más szankciók mellett. A legmagasabb eszmei értékkel (1 000 000 Ft) került besorolásba a réti
sas, parlagi sas, békászó sas, kerecsensólyom, túzok, kis lilik és a vékonycsőrű póling, valamint a rákosi
vipera
1. sz. táblázat. A növény- és állatfajok védelme Magyarországon
(a 23/2005. KvVM rendelet alapján)
Az EU-ban természetVédett fajok

Fokozottan védett fajok

védelmi
szempontból
jelentős fajok

NÖVÉNYEK
Zuzmók

5

Mohák

78

-

-

Harasztok

42

1

19

Nyitvatermők

-

1

1

Zárvatermők

512

61

556

Növények összesen

637

63

576

Gombák

35
-

-

Állatok
Tüskésbőrűek

-

-

1

Gyűrűsférgek

-

-

2

Puhatestűek

43

1

27

Ízeltlábúak

407

31

38

Gerinctelenek összesen

450

32

68

Körszájúak

-

2

-

Halak

27

5

8

Kétéltűek

18

-

37

Hüllők

12

3

70

Madarak

280

81

324

Emlősök

41

14

88

Gerincesek összesen

378

105

527

Állatok

828

137

595

Mindösszesen

1500

200

1171

Fészeképítő
bolyai

hangyafajok 6
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6. fejezet - 5. AZ 1996. ÉVI LIII. SZ.
TÖRVÉNY
1.
Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről szóló törvény megjelent a Magyar Közlöny: 1996. évi 53.
számában. A törvény hat részben összegzi a természet védelmére vonatkozó szabályokat. A szabályozás fő
alapelve a biológiai sokféleség megőrzésén keresztül a természet egészének védelme. Ennek úgy kell
megvalósulni és a természeti erőforrásokkal úgy kell gazdálkodni, hogy az ne veszélyeztesse a természet
megújuló és önfenntartó képességét. A törvény szelleme elvárja az egész társadalomtól, hogy a
megvalósításában a tőle elvárható módon és mértékben vegyen részt.
Az I. részben a természet védelmére vonatkozó általános szabályokat tárgyalja. Meghatározásra kerül a törvény
célja, a természetvédelem feladata, a törvény hatálya, és a legfontosabb alapfogalmak rövid értelmezése.
A II. rész a természeti értékek és területek megőrzésére, főként a természetvédelmi oltalom alatt nem álló
területekre vonatkozó általános védelmi és eljárási szabályokat összegzi.
A tájvédelem egyik jogi tárgya a táj, amely a természet részét képező, rendkívül összetett természeti egység,
ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erőforrások és a mesterséges környezeti elemek. A törvény
rendelkezik a táj jellege, az egyedi tájértékek esztétikai megóvásáról. is.
A vadon élő élővilág általános védelme körében a törvény külön szabályozza az őshonos, a behurcolt, vagy
betelepített, a tájidegen élő szervezetek, a halászható és vadászható hal- és vadfajok védelmét.
Meghatározásra kerül a természeti területek köre, kijelöli azok jegyzékének összeállítását és legkésőbb két éven
belüli közzétételét.
Az élőhelyek általános védelme részben találhatók - olyan általános szabályok is, amelyeket az erdő-, mező-,
nád-, hal- és vadgazdálkodási tevékenység, az erdőtelepítés és gyepgazdálkodás, és a talaj termékenységét
befolyásoló vegyi anyagok felhasználása során érvényesíteni kell.
Külön fejezetek vonatkoznak a - tájvédelmet, továbbá az élettelen és meg nem újítható természeti erőforrások és
az élővilág megóvását is szolgáló - földtani természeti értékek (pl.: felszínalaktani képződmények, ásványok,
ásványtársulások, ősmaradványok) általános védelmére.
A III. rész a természeti területek és értékek kiemelt oltalmát értelmezi. Tartalmazza a védetté nyilvánítási
eljárás, a növény- és állatfajok, társulások, valamint a barlangok és ásványi képződmények védelmének
szabályait, valamint meghatározza a védett természeti területek és a védőövezet fogalmát.
A IV. részben rögzítik a természet védelmének szabályát. E szerint ez a tevékenység olyan magatartási mód,
amely tudományosan megalapozott, eszközrendszerében és az egyes jogalanyokra vonatkozó kötelezettségek,
feladatok kialakításában részletesen kimunkált. Ennek megvalósítása érdekében Nemzeti Természetvédelmi
Alaptervet kell készíteni.
Ennek végrehajtására további terveket kell készíteni, melyek közül kiemelendő a védett természeti területek
fenntartását biztosító természetvédelmi kezelési terv. A törvény továbbá részletesen szabályozza a természet
védelmének szervezeti felépítését (állami- és önkormányzati feladatok, állampolgári részvétel, az ügyész
szerepe). Meghatározza a Természetvédelmi Őrszolgálat kialakításának feltételeit, meghatározza az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként működtetett, a természet védelmével kapcsolatos egységes
információs rendszert
Az V. rész a természet védelmével kapcsolatos tulajdonjogi rendelkezések, a támogatási formák és a
kártalanítás alapvető szabályait összegzi, a természet védelmének közgazdasági szabályozóira vonatkozó
rendelkezések mellett.
A VI. rész az eljárási és felelősségi szabályokat határozza meg. Így, ha a jogszabályban meghatározott
tevékenység megkezdése környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött, annak részeként természeti
12
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5. AZ 1996. ÉVI LIII. SZ.
TÖRVÉNY
állapotfelmérést kell készíteni. Szabályozza a természetvédelmi bírság jogintézményét. Az ilyen jellegű eljárást,
a mérték és megállapítás módjának szabályozását további kormányrendeleti szintre utalja.
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7. fejezet - 6. FONTOSABB
NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI
EGYEZMÉNYEK
1.
(Csepregi, 2007,in.: Juhász, 2007; Juhász, 2003 alapján módosítva.)

2. 6.1. Ramsari Egyezmény (Ramsar, 1971)
Az 1979. évi 28. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre "A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen,
mint a vízimadarak tartózkodási helyéről" szóló, Ramsarban (Irán), 1971. február 2-án elfogadott egyezmény,
amelyet 1982-es és 1987-es módosításokkal egységes szerkezetben kihirdette az 1993. évi XLII. törvény. Az
egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzése, ezek bölcs hasznosításának elősegítése, és az ehhez szükséges
jogi, intézményi keretek megteremtése. Az egyezmény, kimondja az ember és környezete közötti kölcsönös
kapcsolat és a sértetlen bioszféra ökológiai jelentőségét, kimondja: a vízimadarak időszakos vándorlásuk során
országhatárokon repülnek át, ezért ezeket nemzetközi értéknek kell tekinteni. Az egyezményből a szerződő
felekre háruló néhány fontos kötelezettség:
• A szerződő felek általában kötelesek a vadvizek (vizes élőhelyek) védelméről gondoskodni.
• Az egyezmény aláírásakor (csatlakozáskor) legalább egy vadvizet (vizes területet) - az egyezmény által
létrehozott "Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe" jelölni. A szerződő felek által jelölt területnek az
egyezményben meghatározott kritériumoknak meg kell felelnie.
• A vadvizekkel (vizes élőhelyekkel) kapcsolatos különböző terveket úgy kell elkészíteni, és megvalósítani,
hogy azok elősegítsék a területek ésszerű hasznosítását és ökológiai jellegének megőrzését. Abban az esetben,
ha a területek ökológiai jellege emberi behatás következtében megváltozik, erről a tényről az Egyezmény
Titkárságát tájékoztatni kell.
A vizes élőhely nemzetközi jelentőségűnek minősül, ha
• Az adott biogeográfiai régióban található természetes vagy természetközeli vizes élőhely típusok
reprezentatív, ritka vagy unikális példáját foglalja magába.
• Veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett fajokat vagy veszélyeztetett ökológiai közösségeket tart fenn.
• Az adott biogeográfiai régió biológiai sokféleségének fenntartásában fontos állat- és/vagy növényfajokat tart
fenn.
• Állat- és/vagy növényfajokat azok életciklusának kritikus időszakában tart fenn vagy élőhelyet biztosít
számukra kedvezőtlen feltételek esetén.
• A vizes élőhely ugyancsak nemzetközi jelentőségűnek minősül, ha
• rendszeresen 20 000 vagy annál több vízimadarat tart el;
• rendszeresen egy vízimadár faj vagy alfaj populációjának 1%-át tartja el;
• őshonos halak fajaink, alfajaink, családjainak, életciklus szakaszainak, fajok közötti interakcióknak és/vagy
populációknak jelentős részét tartja fenn;
• halfajok számára fontos táplálékforrást, szaporodási-, halivadék nevelő területet és/vagy vándorlási
útvonalat foglal magába.
• Magyarország 1979-es csatlakozását követően jelentős számú vizes területet jelölt a Nemzetközi
jelentőségű vizes területek jegyzékére. Ezt követően 1989-ben, majd 1997-ben, 2001-ben és 2003-ban
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került sor ismét területek jelölésére, így jelenleg 23 hazai vizes élőhely található a Ramsari Jegyzéken,
összesen 180 000 hektár kiterjedéssel (8004/2003 KVvM rendelet).
• A nemzetközi jelentőség korábbi feltételei alapján bizonyos területek egyszerre több kritériumot is
kielégítve kerültek fel a listára. Ezek közé tartozik a Hortobágy , a kardoskúti Fehértó, a Fertő-tó és
Gemenc. A többi hazai ramsari terület is legalább 2 kritériumot elégít ki.
Hazánkban az egyezmény kibővítése révén már föld alatti vizek is a szerződés hatálya alá kerülhettek, mint a
Baradla barlangrendszer vízterületei. Elsőként a Szaporcai Ó-Dráva-meder lett kijelölve Ramsari területnek.

3. 6.2. Egyezmény a világ kultúrális- és természeti
örökségéről (Párizs, UNESCO, 1972.)
Az aláíró államok kötelezték magukat a világörökségnek nyilvánított értékek különös védelmére, ezt szolgáló
szervezet létesítésére és fenntartására, valamint működtetésére, tudományos, műszaki, jogi, pénzügyi
gondoskodásra, tartózkodásra minden kártételtől, s a fenti célok megvalósítása érdekében nemzetközi
együttműködésre és kölcsönös segítségnyújtásra.
A világörökség értékeinek felügyeletére az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Bizottsága
(UNESCO) keretében állandó kormányközi bizottságot hoztak létre "Világörökség Bizottsága" elnevezéssel.
A Világörökség Bizottsága és az egyezményben részes államok jegyzéke alapján elkészíti a "Világörökség
Jegyzéke" listát, a kulturális, és a természeti értékekre vonatkoztatva az ellenőrzés és a felügyelet
hatékonyságának biztosítására.
Világörökségi kategóriák (2007-től):
• Kulturális örökség
• Természeti örökség
• "Vegyes" világörökségi helyszínek
A kitűzött feladatok pénzügyi feltételeinek biztosítására az egyezmény "Világörökségi Alap"-ot hozott létre.
Ez alacsony kamatú, hosszú lejáratú, vagy teljesen kamatmentes kölcsönnel, akár vissza nem fizetendő
támogatással segíti az egyezményt aláírt államokat a Világörökség megőrzésében.
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Az egyezményhez Magyarország 1985. június 15-én csatlakozott. Magyarországi világörökség értékek:
• Budai vár a Duna-part panorámájával (1987)
• Hollókő (1987)
• Aggteleki és Szlovák- karszt barlangjai (Magyarország–Szlovákia közösen, 1995)
• Pannonhalmi Apátság (1996)
• Hortobágy és a Tisza-tó (1999)
• Pécs, ókeresztény sírkamrák (2000)
• Fertő táj (Magyarország–Ausztria közösen, 2001)
• A tokaji történelmi borvidék (2002)
• A budapesti Andrássy út épületegyüttese (2001)

4. 6.3. Egyezmény A veszélyeztetett vadon élő állatés növényfajok nemzetközi kereskedelméről" (CITESWashington, 1973)
Az egyezmény fő célja, hogy a Föld természeti értékeinek nem pótolható részét jelentő, veszélyeztetett vadon
élő növény- és állatfajokat megóvja a kereskedelmi célú mértéktelen kihasználástól, a jelen és jövő nemzedékek
számára fenntartsa. Kialakítsa az ezekhez szükséges nemzetközi együttműködés rendszerét. A fentiekben
megfogalmazott célokat elsősorban az egyezmény hatálya alá tartozó fajok természetes élőhelyén és
környezetükben lehet a leginkább biztosítani. Az egyezmény a kívánt célokat indirekt módon és eszközökkel
(korlátozás, tilalom) érheti el. Magyarország csatlakozásának az ideje 1985. Ezt az 1986. évi 15. törvényerejű
rendelettel hirdettek ki. Az egyezménnyel kapcsolatban új szabályozás lépett életbe, amelyet hazánk is
kihirdetett 2003-ban.
Fontos, hogy az egyes függelékekben felsorolt fajok egyedeiből készült származékokra is vonatkoznak az
egyezmény előírásai. Ezért például a krokodilbőr táska, nemeskorall nyaklánc vagy éppen az elefántcsontból
készült biliárdgolyó kereskedelme is a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozik! Számos országban nem
hajlandók betartani az egyezmény rendelkezéseit, de akik ezeket a termékeket megvásárolják, ugyanúgy
felelősségre vonhatók, mint azt, aki magát a védett fajt pusztítja el vagy fogja be.
Az egyezményben három függelék (oszlop) sorolja fel a a kereskedelmi korlátozás hatálya alá tartozó fajokat.
Az I. függelékben a kipusztulással közvetlenül fenyegetett, a II. függelékben az aktuálisan veszélyeztetett, a III.
függelékben pedig bármely részes állam által veszélyeztetettnek tartott fajok felsorolása szerepel. Az
egyezményt elfogadó felek az alábbi kötelezettségeket vállalják:
• A tagállamoknak ki kell jelölniük egy ún. Igazgatási Hatóságot, amely az egyezményből fakadó
engedélyezési és egyéb hatósági feladatokat ellátja.
• Az Igazgatási Hatóság nyilvántartást vezet az I., II. és III. függelékben szereplő fajok kereskedelmi
forgalmáról, az egyezmény végrehajtásáról és erről az egyezmény titkárságát évente tájékoztatja.
• A részes állam területére a jogellenesen behozott - egyezmény hatálya alá tartozó fajok egyedeit elkobozza,
ezeket a példányokat az egyezmény előírásainak megfelelően elhelyezi, és az élő állatok elhelyezése
érdekében nemzetközi pontot létesít vagy jelöl ki.
• Tájékoztatja a közvéleményt az egyezmény jelentőségéről, végrehajtásáról;
A tagállamok az egyezmény végrehajtása érdekében saját jogszabályokat is alkothatnak, amelyek akár
szigorúbb előírásokat is tartalmazhatnak, mint az egyezményben előírtak.
Hazánk következetesen betartja az egyezmény előírásait.
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5. 6.4. Egyezmény a vándorló vadon élő állatfajok
védelméről (Bonn, 1979)
Az egyezmény célja, hogy megteremtse a nemzetközi jogi kereteket a vándorló szárazföldi és tengeri állatfajok
védelmére, azok teljes vonulási útvonalán, mivel azok a Föld természetes rendszereinek pótolhatatlan részét
képezik. Az egyezmény szempontjából vándorlónak kell tekinteni azokat a vadon élő állatfajokat, melyek
egyedei bizonyos időközönként és rendszerességgel és előre jelezhetően egy vagy több országhatáron átlépnek.
Az egyezmény I. függelékében a veszélyeztetett vándorló fajok felsorolása található. Az itt felsorolt fajokat
egész elterjedési területükön egészben vagy részben a kipusztulás veszélye fenyegeti.
A II. függelékben szereplő fajok védelmi helyzete kedvezőtlen és ezt az egyezménnyel kedvezően lehetne
befolyásolni. Az egyezményből fakadó kötelezettségek:
• Az egyezmény részes országai biztosítják az I. függelékben felsorolt vándorló fajok azonnali védelmét, az
esetleges kipusztulások elhárítása szempontjából fontos élőhelyek megőrzését, illetve élőhelyeik
helyreállítását, továbbá vándorlásukat jelentősen gátló tevékenységek, akadályok káros hatásának a
megelőzését, kiküszöbölését, ellensúlyozását vagy minimalizálását.
• Az I. függelékben felsorolt fajokat illetően kötelezettség a tényleges veszélyeztető, potenciális veszélyeztető
tényezőknek a csökkentése. Ugyancsak kötelezettséget jelent az I. függelékben szereplő fajokat veszélyeztető
nem őshonos fajok betelepülésének vagy betelepítésének ellenőrzése, illetve a már betelepített, betelepült
fajok állományának felmérése, az állomány esetleges felszámolása.
• Az egyezmény a II. függelékben szereplő vándorló fajok védelme és gondozása érdekében az előírások
kevésbé szigorúak. Az ide sorolt fajok védelme - nemzetközi együttműködés keretében, elsősorban külön
megállapodások megkötésével - a részes felek feladata.
• A Bonni Egyezményhez kapcsolódik "Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről" szóló
megállapodás, melynek hazai közzétételére 1994-ben került sor. Az egyezmény Magyarországot bízta meg a
vándolró denevérekkel kapcsolatos védelem kidolgozására.
Az egyezményhez Magyarország 1983-ban csatlakozott, amelyet az 1986 évi 6. sz. törvényerejű rendelettel
hirdetette ki.

6. 6.5. EGYEZMÉNY AZ EURÓPAI VADON ÉLŐ
NÖVÉNYEK, ÁLLATOK ÉS TERMÉSZETES
ÉLŐHELYEIK VÉDELMÉRŐL (Európa Tanács, Bern,
1979)
1979. szeptember 19-én Bernben fogadta el az Európa Tanács az európai regionális egyezményt, amelynek
Magyarország 1990-óta a tagja.
Az egyezmény célja az állat- és növényfajok és különösen természetes élőhelyeik számára a védelem alapvető
elelminek biztosítása, a veszélyeztetett fajok esetében a kiemelt védelem kialakítása, valamint a
természetvédelmi érdekek érvényesítése az ágazati tervezési rendszerekben és politikákban.
• Az egyezmény I. fejezete az általános védelmi követelményeket, II. fejezete az élőhelyek védelmének, III.
fejezete a fajok védelmének, IV. fejezete pedig a vándorló fajok védelmének speciális elveit, szabályait
határozza meg. Az egyezményt négy függelék egészíti ki. Az első és a második felsorolja azokat a növény,
illetőleg állatfajokat, amelyeknek a szándékos pusztítását, zavarását stb. tiltja, a harmadikban pedig azoknak a
fajoknak a felsorolása található, amelyek hasznosítása, meghatározott feltételek mellett, külön engedéllyel
lehetséges. A negyedik függelék a madarakkal és az emlősökkel kapcsolatos tiltott befogási eszközöket és
módszereket sorolja fel.
• Az egyezménnyel kapcsolatban hazánk egyes fajok esetében fenntartásokat tett (pl.: hörcsög). A hazai
vadászati szabályozás részben alkalmazza a IV. függelékben felsorolt tiltásokat (pl.: automata öntöltő
vadászfegyverek használatának korlátozása, fényszóró használat, mozgó járműről történő vadászat tilalma)
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7. 6.6. EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL
(RIÓ DE JANEIRO, 1992)
A Magyarország által is elfogadott természetvédelmi tárgyú, globális nemzetközi szerződés a Rió de Janeiróban,
1992. június 5-14. között aláírt, egyezmény, amelyet hazánk az 1995. évi LXXXI. sz. törvénnyel hirdetett ki.
• Az egyezmény alapvető célja az élővilág - beleértve a növény- és állatfajokat, élőhelyeket,
mikroorganizmusokat - védelme, a biológiai sokféleség, sokszínűség és a genetikai sokféleség megőrzése.
Az aláíró országok főként azt vállalák, hogy gondoskodnak a természetes élőhelyek védelméről, az egyes fajok
önfenntartó populációinak megőrzéséről, létrehozzák azt a szabályozó rendszert, amely biztosítani képes a
természetes élőhelyek fajainak és populációiknak megóvását. A fentiek érdekében nemzeti stratégiát alakítanak
ki a biológiai sokféleség védelmére és a fenntartható hasznosítására. Integrálják a védelem formáit a különböző
ágazati politikákba, tervekbe. Értékelik a biológiai sokféleséget meghatározó összetevőket, és az azt közvetlenül
befolyásoló tevékenységeket, folyamatokat. A biológiai sokféleséget megőrző kutatási-oktatási programokat
indítanak és támogatják az így szerzett ismeretek terjesztését, információcserét.
• Kialakítják a védett természeti területek országokon belüli és országok közötti rendszerét is (in situ védelem),
gondoskodnak azok fenntartásáról, de fenntartanak ex situ védelmet biztosító intézményeket is.
• Az egyezmény foglalkozik a genetikai erőforrások védelmének és hasznosításának kérdéseivel is. Alapelv,
hogy az egyes államok területén található genetikai erőforrások felett az minden állam saját jogokat gyakorol.
Az egyezmény endelkezik a nemzeti fennhatóság alá nem tartozó területeken található biológiai
erőforrásokhoz való hozzáférés alapvető lehetőségeiről is.

8. 6.7. A Cartagena Jegyzőkönyv (Csepregi, 2007)
A jegyzőkönyv a biológiai biztonságot tárgyalja. A Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt, a biológiai
biztonságról szóló jegyzőkönyvet hazánkban a 2004. évi CIX. törvény hirdették ki.
A jegyzőkönyv célja, "hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson a modern biotechnológiából származó azon élő,
módosított szervezetek biztonságos szállítása, kezelése és felhasználása során, melyeknek káros hatásaik
lehetnek a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására, figyelembe véve az emberi
egészségre gyakorolt kockázatokat is, különös tekintettel a határokon átnyúló mozgásokra".
A jegyzőkönyv számos kötelezettséget ír elő.
• engedélyezési eljárás bevezetése a környezetbe kibocsátásra szánt, élő, genetikailag módosított szervezetek
(GMO) szállítása előtt,
• meghatározott esetekben kötelező kockázatbecslés előírása,
• a genetikailag módosított termékek egyértelmű jelölése (tény, illetve jellemzők feltüntetése).
• a részes államok részéről meghatározott jogi, közigazgatási intézkedések meghozatala a végrehajtás
érdekében,
• információs rendszer kiépítése, fenntartása,
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1.
(Csepregi, 2007 alapján módosítva)
Az EU természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályai alapvetően az élővilág, illetve annak fennmaradását
biztosító élőhelyek védelmére, valamint a veszélyeztetett fajokat leginkább érintő cselekményekre irányulnak.
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az EU természetvédelmi tárgyú joganyagában igen nagy arányban
találhatunk rendeleti szintű szabályozást. Az élővilág védelem un. irányelvek létrehozásában valósult meg.
Az EU és intézményi jogelődei – annak ellenére, hogy alapvetően a gazdasági érdekek és célok
összehangolására jöttek létre – a környezetvédelem kérdéskörét meglehetősen korán az érdeklődési körükbe
vonták.
Ennek egyik legfontosabb megnyilvánulásai a környezetvédelmi cselekvési - vagy közismertebb néven akcióprogramok, amelyek az EK, majd az EU környezetpolitikáját alapjaiban meghatározó középtávú tervek,
amelyek eredményeként a környezet védelme a meghatározó közösségi politikák és szabályozások szintjére
emelődött.
Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002. /EK határozatában 2002. július 22-én fogadta el a hatodik
környezetvédelmi cselekvési programot.
A hatodik akcióprogram kulcsfontosságú környezetvédelmi prioritási területként nevesíti a biodiverzitást. Az
akcióprogram ezzel kapcsolatos általános célja "védeni, megőrizni, helyreállítani és fejleszteni a természeti
rendszerek, a természetes élőhelyek, a vadon élő növény- és állatvilág funkcionális működését, az
elsivatagosodás és a biológiai sokféleség, ezen belül a genetikai erőforrások sokfélesége elvesztésének
megállításával az Európai Unióban és világszerte egyaránt"(2. cikk (2) bekezdés).
A fenti célok eléréséhez az alábbi célkitűzéseket fűzi hozzá a határozat:
• a biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig, beleértve az invazív idegen fajok és genotípusok
hatásainak megakadályozását és mérséklését,
• a környezet és a biodiverzitás káros szennyeződéstől való védelme és megfelelő helyreállítása,
• a tengeri környezet, a partvidék és a vizes élőhelyek megőrzése, megfelelő helyreállítása és fenntartható
használata,
• jelentős tájértékekkel rendelkező területek megőrzése és megfelelő helyreállítása, beleértve a megművelt és
az érzékeny területeket is,
• a fajok és élőhelyeik megőrzése, különös tekintettel az élőhelyek szétdarabolódásának elkerülésére,
• a talaj fenntartható használatának előmozdítása, különös figyelemmel az erózió, a talaj minőségének romlása,
a szennyezés és az elsivatagosodás megelőzésére"(6. cikk (1) bekezdés).
A célkitűzések megvalósításához szükséges kiemelt intézkedések körének a vadon élő élővilágot érintő néhány
eleme pedig – a teljesség igénye nélkül - a következőkben összegezhető:
• a közösségi biodiverzitás stratégia és cselekvési tervek végrehajtása,
• megfelelő monitoring-rendszerek kialakítása és működtetése,
• a kutatás elősegítése, mind a biodiverzitás, mind a veszélyeztetett fajok tekintetében,
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• a fenntartható használatra, termelésre, beruházásra intézkedések kidolgozása,
• intézkedések kidolgozása az idegen, invaziv fajok terjedésének megakadályozására, ellenőrzésére,
• a Natura 2000 hálózat kialakítása, fenntartása, illetve az ezeken kívüli védett fajok védelméhez szükséges
természetes élőhelyek, a madarak védelméről szóló irányelv szerinti területek védelme,
• speciális intézkedések, tematikus stratégia kidolgozása a tengeri környezet védelmére, a tengeri ökoszisztéma
megőrzésére, a környezeti szempontok integrálása a közös halászati politikába.
A természet védelmére vonatkozó követelmények az akcióprogramokban is megjelentek, de erőteljesebb formát
a közösségi jogi szabályozásban öltöttek. A közösségi jog többféle jogforrást ismer, a forma befolyásolja a
tagállami cselekvés jellegét, irányát. A két legfontosabb jogforrás a rendelet, illetve az irányelv.
Az irányelv (direktíva) a közösségi környezetjog leggyakrabban használt eszköze. Az irányelv alapján a
tagállamoknak belső jogszabályokat kell alkotniuk, amelyekkel szemben támasztott alapvető követelmény,
hogy:
• célkitűzéseiben, alapelveiben feleljen meg az irányelvben foglaltaknak,
• az irányelv fogalmi rendszerét kövesse,
• a nemzeti szabályozással és jogrendszerrel összhangban hatékonyan biztosítsa az irányelv által meghatározott
célok megvalósulását,
• működőképes végrehajtási rendszert hozzon létre.

2. 7.1. A Madárvédelmi Irányelv (Bird Directive)
Az 1979. április 2-án elfogadott, a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv a
természetvédelmi tárgyú közösségi szabályozás legrégebbi hatályos eleme, amely több alkalommal módosult,
kiegészült. Az irányelvben egyaránt megtaláljuk a fajok védelmére, illetve az élőhelyek védelmére vonatkozó
előírásokat, ezért átfogó szabályozásról beszélhetünk.
Az irányelv hatálya a tagállamok európai területén előforduló összes vadon élő madárfaj egyedeinek, tojásainak,
illetve fészkeinek és élőhelyeinek a védelmére vonatkozik. A szabályozás védelmi, kezelési, ellenőrzési, illetve
hasznosítási rendelkezéseket tartalmaz.
A tagállamok alapvető kötelezettsége kettős:
• a)intézkedések megtétele - különösen az ökológiai, tudományos és kulturális igényekre tekintettel – a vadon
élő madárfajok állományainak megfelelő szinten tartására, vagy szintre hozására,
• b)intézkedések megtétele az élőhelyek sokféleségének, nagyságának megőrzése, fenntartása, helyreállítása
érdekében.
A b) pont szerint kötelezettség teljesítéséhez szükséges intézkedéseket is nevesíti az irányelv (védett területek
kialakítása, az élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása, kezelése, élőhely-rekonstrukció, illetve új élőhelyek
kialakítása).
Az irányelv I. mellékletében meghatározza azokat a madárfajokat amelyek fennmaradása, szaporodása csak az
élőhelyüket érintő speciális intézkedésekkel biztosítható. Ezzel összefüggésben kiemelten figyelembe kell venni
a kihalással veszélyeztetett, az élőhe¬lyük¬ben bekövetkező változásra érzékeny, a kis állományú vagy
korlátozott helyi elterjedésük miatt ritka fajokat, továbbá élőhelyi sajátságaik miatt különleges fajokat. A
mennyiségük és nagyságuk alapján legalkalmasabb területeket, élőhelyeket különleges védelmi (madárvédelmi)
területté kell nyilvánítani.
Ehhez hasonló intéz¬kedéseket kell hozni az I. mellékletben fel nem sorolt további, rendszeresen előforduló
vonuló fajok költő-, vedlő-, valamint telelőhelyére és vonulási útvonaluk pihenőhelyeire is.
Az élőhelyek, kijelölt területek károsítását megelőző intézkedések meghozatala a tagállamok feladata, ennek
körében a területekre jelentős hatással léve terv, program várható hatásait vizsgálni szükséges. Azon tervek,
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programok engedélyezésére van lehetőség, amelyek – a közérdekű tevékenységek kivételével - nem
befolyásolják hátrányosan a terület természeti állapotát. Ha közérdekből olyan terv, program megvalósítása
szükséges, amelynek negatív hatása lesz, kompenzációs intézkedéseket kell tenni.
Valamennyi európai madárfaj tekintetében általános védelmi szabályokat deklarál az irányelv, ennek keretében
tagállami szinten tiltani kell azok bármilyen módszerrel történő szándékos el¬pusztítását, befogását, fészkeik,
tojásaik szándékos elpusztítását, károsítását, fészkeik eltávolítását vagy eltávolítását, tojásuk természetből való
begyűjtését, szándékos zavarásukat, illetve a vadászati, befogási tilalom alá tartozó fajok példányainak a
tartását.
Ugyancsak tilos az irányelv hatálya alá tartozó madárfajok, azok származékának eladása, eladási célú szállítása,
eladásra történő tartása, illetve eladásra felkínálása. E tilalom alól kivételt képeznek az irányelv III/1.
mellékletében szereplő fajok jogszerűen szerzett példányai, illetve az irányelv III/2. mellékletében szereplő
fajok, ha a tagállam – megfelelő konzultáció után – azok megszerzését nemzeti jogszabályban lehetővé teszi. Ez
utóbbi szabályozás feltétele, hogy a kereskedelem nem veszélyeztetheti az adott faj állományát, földrajzi
elterjedését vagy szaporodási rátáját a közösség egészében.
Az irányelv külön foglalkozik a vadászati hasznosítással. A tagállamok általános kötelezettsége, hogy az
irányelv hatálya alá tartozó fajok vadászata esetén – beleértve a solymászatot is - biztosítsa az ésszerű
hasznosítás és az ökológiailag kiegyensúlyozott állományszabályozás elveinek érvényesülését. A vadászható
fajok esetében is a fészekrakás, szaporodási időszak, költés, vonuló fajok esetében a fiókanevelési területükre
történő visszatérés során vadászati tilalmi rendelkezéseket kell hozni.
A II. mellékletben szereplő fajok vadászhatóvá nyilváníthatók a tagállamok által, de a vadászat nem
veszélyeztetheti az elterjedési területen foganatosított védelmi intézkedéseket (a II/1. melléklet szerinti fajok az
Unió teljes területén, míg a II/2. melléklet szerinti fajok csak a megjelölt országokban nyilváníthatók
vadászhatóvá).
Az irányelv a madarak tömeges, vagy válogatás nélküli befogásának, elejtésének, lokális kipusztításának az
eszközeit, eljárásait, módszereit tiltja, ezek részletes felsorolását a IV. melléklet tartalmazza.
A tagállamok kötelezettsége, hogy a területükön természetesen elő nem forduló, vadon élő madárfajok
betelepítése esetén, azok a helyi természetes élővilágot ne károsítsák.
Az irányelv tagállami feladatként nevesíti a madárfajok állományának védelméhez, kezeléséhez,
hasznosításához szükséges kutatási tevékenység ösztönzését, kiemelten kezelve az V. melléklet szerinti
kutatásokat.
Az irányelv alapján hozott tagállami intézkedések nem eredményezhetik az adott faj védelmi helyzetének a
romlását, ugyanakkor az irányelvi rendelkezéseknél szigorúbb szabályok meghozatala engedélyezett.
A madárvédelmi irányelv jogharmonizációját elsősorban a hazai természetvédelmi szabályozás biztosítja (a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint végrehajtási rendeleti), de a vadászható fajok
tekintetében a hazai vadászati szabályozásra is utalni kell).

3. 7.2. Az Élőhely-védelmi Irányelv (Habitat Directive)
1992. május 21-én elfogadta a Tanács a 92/43/EGK irányelvet, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről.
Ez az irányelv hozta létre a NATURA 2000 programot, ami nem más mint "a különleges természet-megőrzési
területek egységes európai ökológiai hálózata". Az irányelv – már a címéből is láthatóan – kettős természetű,
egyrészt a fajok, másrészt az élőhelyeik (területek) védelmére épít.
Célja, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a
biológiai sokféleség védelméhez Az irányelvi céloknak megfelelően meghozott intézkedések célja pedig a
közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény-, illetve állatfajok kedvező védettségi helyzetének
fenntartása, illetve helyreállítása.
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A NATURA 2000 hálózat kialakításának deklarálása mellett, meghatározza a hálózat stratégiai célját,
kialakítással kapcsolatos tagállami kötelezettségek. A hálózat célja a meghatározott természetes élőhely-típusok,
valamint az érintett fajok élőhelyei kedvező védettségi állapotának a fenntartása, szükség szerinti helyreállítása.
Az irányelv I. melléklete felsorolja a közösségi jelentőségű élőhely típusokat, a II. melléklet pedig a közösségi
jelentőségű növény-, illetve állatfajokat. Az irányelv erejénél fogva a NATURA 2000 hálózat részét képezik a
madárvédelmi irányelv alapján a tagállamok által kijelölt különleges madárvédelmi területek is.
A tagállami kötelezettségek a NATURA 2000 hálózat kialakításával kapcsolatban a következők:
A hálózathoz tartozó különleges természet-megőrzési területek kijelölése, az irányelv által meghatározott
szabályok szerint.
Ennek során alapvető követelmény, hogy a tagállamok olyan arányban járuljanak hozzá a hálózathoz, amilyen
arányban a területükön az I.-II. mellékletek szerinti élőhely-típusok, illetve fajok élőhelyei megtalálhatóak.
A területek kijelölési, létrehozási eljárását az irányelv részletesen meghatározza. A tagállamnak az irányelv III.
melléklet első szakaszában meghatározott követelményeknek megfelelően értékelnie kell az ország területén
található élőhely-típusokat, élőhelyeket és ez alapján össze kell állítania a javasolt területek jegyzékét, illetve a
konkrét területekre vonatkozó tájékoztatót.
A jegyzéket és a tájékoztatót a Bizottság részére meg kell küldeni, amely azt értékeli a III. melléklet második
szakaszában foglaltak alapján. A Bizottság az eljárását követően jóváhagyja a közösségi jelentőségű területek
listáját, melyet ezt követően a tagállamnak – legkésőbb a jóváhagyástól számított hat éven belül – különleges
természet-megőrzési területként ki kell hirdetnie (nemzeti jogszabályban). A nemzeti kihirdetés kapcsán a
tagállamnak meg kell határoznia a kijelölés kapcsán figyelembe vett élőhely-típusok, fajok kedvező védettségi
állapotának (természetvédelmi helyzetének) fenntartása, vagy helyreálltása, a NATURA 2000 hálózat
egységessége, illetőleg a veszélyeztetettség szempontjából jelentős prioritásokat.
Az élőhely-típusok, élőhelyek károsítását, veszélyeztetését a tagállamnak meg kell akadályoznia, ennek
biztosítása érdekében minden, olyan tervet, programot (beruházást) amely nem közvetlenül a terület kezelést
szolgálja vizsgálat alá kell vonni. A vizsgálat a várható hatások felmérését, illet a hatások adott területre
gyakorolt jellegét (kedvező, kedvezőtlen, neutrális) határozza meg. A hatások vizsgálata (becslése) tükrében a
hatóságok csak akkor hagyhatják jóvá a tervek megvalósítását, ha az nem befolyásolja hátrányosan az adott
terület természeti épségét. Az irányelv külön kiemeli az érintett lakosság vélemény-nyilvánítási jogát is.
Az irányelv rendelkezik arról is, hogy a különleges természet-megőrzési területek fenntartásához a tagállamok
kérhetik a Bizottságnál a közösségi társfinanszírozást
A tagállamok szükség szerinti kötelezettsége a területrendezési, illetve területfejlesztési politikájuk keretében a
növény-, illetve állatvilág számára jelentős táji jellegzetességeknek (tájkarakternek) a megóvása. Ilyenek a
vonalas vagy folytonos szerkezetű tényezők (pl. folyóvizek, azok partja), tranzithelyek (kisebb tavak,
erdőfoltok) melyek fontosak a vándorlás, elterjedés, géncsere szempontjából a fajok számára.
Az irányelvnek a fajok védelmével kapcsolatos követelményrendszer a következőkben összegezhető:
Az irányelv IV. melléklet a) pontja sorolja fel a közösségi szempontból védelemben részesülő állatfajokat. A
tagállami kötelezettség e fajok tekintetében olyan intézkedések megtétele, amelyek megtiltják
• a vadon élő példányok szándékos befogását, elpusztítását,
• a fajok példányainak szándékos zavarását,
• vadon élő állatok tojásainak szándékos elpusztítását, begyűjtését,
• a párzási, költő-, vagy pihenőhelyeik károsítását vagy elpusztítását,
• a vadonból befogott példányok tartását, szállítását, kereskedelmét, cseréjét, eladásra, cserére való felkínálását
(kivéve, ha a szerzés az irányelv alkalmazása előtt, jogszerűen történt).
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Tagállami kötelezettség továbbá egy olyan monitoring-rendszer kialakítása, amely a felsorolt állatfajok véletlen
befogásának, elpusztításának ellenőrzésére szolgál. Ennek a jelentősége elsősorban a további kutatások, illetve
új típusú védelmi intézkedések megalapozására hivatott.
Hasonló szigorúságú rendelkezések vonatkoznak a IV. melléklet b) pontjában szereplő növényfajokra is.
Az V. melléklet szerinti növény-, illetve állatfajok esetében a tagállamok szükség szerinti intézkedéseket
hozhatnak az ide tartozó fajok példányainak vadonból történő befogása, begyűjtése, illetve használat korlátozása
érdekében, azért, hogy kedvező védelmi helyzetük fenntartható legyen. Ilyen – opcionális – intézkedések
lehetnek:
• meghatározott területeken a megszerzés szabályozása,
• befogás, begyűjtés, használat lokális, vagy időszakos tilalma,
• befogási, begyűjtési időszak, módszer szabályozása,
• az adott faj védelmi szempontjait figyelembe vevő vadászati, halászati szabályok bevezetése,
• engedélyezési, illetőleg kvótarendszer alkalmazása,
• értékesítés, kereskedelem szabályozása,
• ellenőrzött, fogságban történő tenyésztés (szaporítás).
A IV. melléklet a) pontjában, illetve az V. melléklet a) pontjában szereplő állatfajok esetében a befogás, fogva
tartás, elpusztítás tekintetében a tagállamoknak minden nem szelektív módszer alkalmazását tiltania kell ami az
adott faj populációjának lokális eltűnéséhez, vagy zavarásához vezet. E tekintetben az irányelv VI. melléklete
felsorolja a tiltott módszereket, illetve a befogás, elpusztítás (elejtés) során alkalmazási tilalom alá eső
közlekedési eszközöket. Ezek a következők:
Nem szelektív eszközök:
• Madarak, emlősök
• Vak vagy megcsonkított állatok használata csalétekként
• Magnetofon
• Ölésre vagy sokkolásra alkalmas elektromos és elektronikus eszközök
• Mesterséges fényforrás
• Tükör és más vakító eszköz
• Céltárgy megvilágítására szolgáló eszköz
• Elektromos képnagyítóval vagy képátalakítóval ellátott célzó eszköz
• éjszakai vadászathoz
• Robbanóanyag
• Működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív háló
• Működése vagy felhasználása körülményei folytán nem szelektív csapda
• Íjpuska
• Mérgek, továbbá mérgezett vagy altatótartalmú csalétek
• Gázosítás vagy kifüstölés
• Több mint két töltény tárolására alkalmas tárral felszerelt félautomata vagy
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• automata fegyver
• Halak
• Méreg
• Robbanóanyag
Az irányelv – más megoldás hiányában, illetve a fajok populációi kedvező védelmi helyzetének sérelme nélkül
– a korábbi tiltó rendelkezések alól felmentést enged az alábbi indokokkal:
• vadon élő állatok, növények természetes élőhelyek védelme,
• termesztett növények, állatállomány, erdők, halastavak, más egyéb tulajdont érintő súlyos károk megelőzése
érdekében,
• közegészség, közbiztonság, más közérdek (beleértve a társadalmi, gazdasági, környezeti érdeket is),
• visszatelepítéssel, elterjesztéssel kapcsolatos kutatás, oktatás, tenyésztés, termesztés,
• a IV. melléklet szerinti fajok esetében az ellenőrzött keretek között, egyedileg engedélyezett, szelektív és
korlátozott befogás, begyűjtés, illetőleg tartás.
Az irányelvben foglaltak jogharmonizációját a természet védelméről szól 1996. évi LIII. törvény, valamint az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet, illetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet biztosítja.
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9. fejezet - 8. A BIOLÓGIAI
SOKFÉLESÉG
1.
(Kozák, 2007 alapján)
A biológiai sokféleség sokkal több mint a biológiai alapsokaságok jellemzésére alkalmazott mérőszámok
egyszerű gyűjtőneve, és nem azonosítható csupán a fajgazdagsággal, ami egyébiránt köznapi értelemben a
leggyakrabban használt értelmezése. A biológiai sokféleség kifejezéssel az élet megjelenési formáinak
gazdagságát, az élővilág változatosságát és változékonyságát fejezzük ki, ami összetettségénél fogva a biológiai
szerveződés valamennyi szintjén értelmezhető.
A biológiai sokféleségnek számos szintje különíthető el, esetünkben Standovár és Primack munkáján (Standovár
és Primack, 2001) alapulva a biodiverzitásnak három szintjét: a genetika-, taxon- és az ökológiai diverzitást
különítjük el.

2. 8.1. A biológiai sokféleség mérése
A biológiai sokféleségnek számos szintjét tudjuk megkülönböztetni., Ennek megfelelően nem alkothatunk egy
mindenre alkalmas mérőszámot. Számos megközelítési mód, értékelési lehetőség áll rendelkezésre. Ezek csak
korlátozott mértékben helyettesíthetik egymást, ugyanis a legtöbb mérőszám, módszer a biodiverzitás más-más
jellemzőjére érzékeny. Az alkalmazandó mérési mód tehát mindig nagyban függ a kérdés feltevéstől, és gyakran
több típusú értékelés is szükséges lehet.
A genetikai diverzitás jellemzése napjainkban a különböző molekuláris technikák, eljárások, módszerek
rutinszerű alkalmazásával gyakorlatilag már csak pénz kérdése. A fenotípusos sokféleség mérésére alkalmas az
enzimpolimorfizmus vizsgálat, de a genotípus akár teljes DNS-szekvenálással is feltárható. Ez utóbbi azonban
általában értelmetlen, nagyon sok időbe pénzbe és munkába kerül, így leginkább a sok ezerből kiválasztott
néhány (néhány tucat) gén vizsgálatával végzik. A genetikai sokféleség jellemzésére általában vagy a polimorf
gének (az allélok eloszlása által meghatározott tulajdonság) adott populáción belüli arányát, vagy/és a
heterozigótaság lókuszonkénti vagy egész genomra vonatkozatott átlagos mértékével szokták jellemezni.
A taxondiverzitás, azon belül a leggyakrabban vizsgált fajdiverzitás többféle módon jellemezhető. A csupán
fajszámmal történő jellemzés nem kielégítő, hiszen a fajok számán kívül fontos az is, hogy az egyes fajok
milyen tömegességgel vannak jelen. Így például ha csak a fajszámot nézzük, akkor egy terület ragadozó
emlősközössége esetén ez akkor is 2, ha 10 egyedből 9 róka és 1 farkas, és akkor is 2, ha 5-5 a két ragadozófaj
egyedszáma, holott a két csoport alapvetően más. Ennek az érzékeltetésére szolgálnak az úgynevezett
diverzitásfüggvények, amelyek a fajszámon kívül figyelembe veszik az egyenletességet is, azaz azt, hogy a
vizsgált közösség összegyedszáma mennyire egyenletesen oszlik meg az azt felépítő fajok között. A diverzitási
függvények jellemzője, hogy a diverzebbnek tekintendő nagyobb fajszámú és nagyobb egyenletességű
társulások magasabb diverzitási értéket kapnak. A különböző diverzitási függvények nem egyformán
érzékenyek a különböző alkotóelemekre. Így például a Shannon-függvény inkább a ritka fajokra, míg az
úgynevezett Simpson-függvény a domináns fajokra érzékeny, ezért ugyanazon társulás esetében más értékkel
jellemez. Az ebből következő ellentmondásra a diverzitási rendezések (pl. Rényi-féle diverzitási index)
jelentenek megoldást, ahol egy függvénycsalád segítségével a teljes gyakorisági skála mentén elvégezhető a
társulások diverzitásának összehasonlítása.
Az ökológiai diverzitás formái többféle módon is jellemezhetőek. Így például a sokféleség elemeinek térbeli
elhelyezkedésének diverzitásával, vagy valamilyen tulajdonság (pl. szaporodásbiológiai jellemző,
táplálkozásbiológiai jellemzők, stb.) diverzitásával, vagy a társulásban előforduló élőhelyek változatosságának
jellemzésével. Ez utóbbi egy jó élőhely-osztályozási rendszer esetén az élőhelytípusok számával, vagy
diverzitás függvénybe helyezett, ezáltal a fajdiverzitáshoz hasonlóan jobban értékelt jellemzésével is lehetséges.
Az ökológiai diverzitás még gyerekcipőben jár, viszonylag kevés munka foglalkozik a témakörrel.
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A természetvédelem szempontjából a biodiverzitás különböző szintjeinek jellemzése, értékelése, mérőszámmal
történő meghatározása kapcsán számos probléma merülhet föl. Így például a fajdiverzitás esetén figyelembe kell
venni azt, hogy a fent leírt mérési módszerek értéksemlegesek, és mint ilyenek a természetvédelem számára
lényeges tulajdonságokat nem vesznek figyelembe. Így pl. egy hazai terület hüllőfaunájának értékelésénél
pusztán a diverzitási-index szempontjából mindegy, hogy a területen vörösfülű ékszerteknősök, vagy mocsári
teknősök fordulnak elő. A természetvédelmi szempontú értékeléseknél éppen ezért a diverzitási indexek mellett
számos egyéb tulajdonságot is figyelembe kell venni, így a természetességet, ritkaságot, veszélyeztetettséget,
stb.

3. 8.2. A Kárpát-medence állatvilágának biológiai
sokfélesége
Európában a biológiai sokféleség szempontjából a Kárpát-medence igen gazdagnak tekinthető, ami különleges
geográfiai helyzetéből következik. Majdnem minden oldalról magas hegyek veszik körül, ami részben megszűri,
részben korlátozza az élővilág ide irányuló terjedését, részben pedig egy olyan izolációt jelent, aminek
következtében a Kárpát-medencébe eljutó, és ott megtelepedő élőlények és közösségeik sajátos, önálló
evolúciós útjukat járhatják (Varga, 2002). Ennek köszönhetően a Kárpát-medence élővilágát Pannon-régió
néven számos környező régió hatása alatt alakuló, mégis kiegyénült, önálló életföldrajzi területnek tekinthetjük.
Számos flóra- és faunaeleme elterjedési területének itt éri el szélső határát, és az izoláció miatt gazdag
endemizmusokban és reliktum endemizmusokban is.
A Kárpát-medence a közép-európai lomberdő zóna és a kontinentális erdőssztyepp övezet határán fekszik és
jelentős egyéb, mint például mediterrán, szubmediterrán és atlanti hatás éri. Ugyanakkor nem csak az ütköző és
átmeneti zóna jelleg egyszerű megnyilvánulásáról van szó, hanem változatos, egyedi sajátosságú tájak és ehhez
kapcsolódó élővilág komplexe alakult itt ki.
A Kárpát-medence és azon belül Magyarország faunája igen gazdag. Számos egyedi értéket jelentő endemikus,
reliktum vagy reliktum endemikus faj mellett nagyszámú a biogeográfiai színezőelemek előfordulása.
Magyarország Uniós csatlakozásával jelentősen gazdagította az Európai Unió természeti értékeit, mind a
fajokat, mind az életközösségeket, különleges tájakat illetően. Az ismert, mintegy 32 000 hazai állatfaj zöme
(98%-a) a gerinctelenekhez tartozik. Ezek közül számos csoport még alig ismert, de például 7 lepkefaj az Unión
belül kizárólag hazánkban található. A gerincesek körében is számos érték egyedi: a rákosi vipera (Vipera
ursinii rakosiensis), a nyugati földikutya (Nannospalax leucodon), a pannon gyík (Ablepharus kitaibeli) vagy a
güzü egér (Mus musculus spicilegus) csak a Kárpát-medencében fordul elő. Mintegy 30 gerinces állatfaj
világállományának jelentős része, így pl. a tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi), a dunai tarajosgőte (Triturus
dobrogicus), a pannongyík (Ablepharus kitaibelii), a kerecsensólyom (Falco cherrug), parlagi sas, (Aquila
heliaca) pedig szintén ebben a régióban él (Haraszthy, 2000).
A csigafauna (Mollusca) és egyes ízeltlábú csoportok (pl. kaszáspókok, ikerszelvényesek, tegzesek, álkérészek)
különösen gazdagok endemizmusokban. Endemikus (bennszülött) hazai fajok például: bánáti csiga (Chilostoma
banaticum), keleti ajtóscsiga (Pomatias rivulare), magyar barlangi vak futrinka (Duvalius hungaricus), szemcsés
vakászka (Mesoniscus graniger). A reliktum (maradvány) fajok kapcsán egyaránt találunk melegebb
klímafázisra jellemző harmadidőszaki (tercier), hidegebb klímából származtatható negyedidőszaki (pleisztocén),
jégkori (glaciális), illetve pre-, inter-, illetve posztglaciális reliktumokat is. Reliktumaink közé tartozik a lápikéneslepke (Colias palaeno), az öves szkolopendra (Scolopendra cingulata) vagy a lápi póc (Umbra krameri).
Reliktum endemizmus "ereklyefajunk" pl. a fekete rajzoscsiga (Theodoxus prevostianus).
Magyarország területének közel 70%-a mezőgazdasági művelés alatt áll és az egyéb antropogén zavarásnak
kitett területek kiterjedése is nagy. Így hiába a változatos tájtípusok és élőhelyek nagy száma, azok kicsi, és
egyre zsugorodó kiterjedése miatt olyan fajok is nehéz helyzetbe kerültek, amelyek ugyan széles elterjedésűek,
de nagy, zavartalan élőhelyeket igényelnek, mint például a daru (Grus grus), a farkas (Canis lupus), vagy a hiúz
(Lynx lynx). Bár a kis mozgáskörzetű, kis élettér igényű fajok – mint a gerinctelenek többsége – a változatos
élőhelyi típusok és azok mikro- és mezoklimatikus, valamint edafikus változatossága miatt számos klimatikus
változást a régión belüli élőhely váltással voltak képesek átvészelni, napjaink növekvő antropogén zavarása, a
gazdasági érdekeknek, a rosszul értelmezett "fejlődésnek" alárendelt élőhely-átalakítások miatt végveszélybe
kerülnek, kis élőhely-foltokra koncentrálódó populációik könnyen eltűnhetnek.

26
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

10. fejezet - 9. A NÖVÉNYTANI
ÉRTÉKEK VÉDELME
1.
Magyarország növényvilága európai szinten is kiemelkedő gazdagságú. A hazánkban előforduló mintegy 3 000
növényfaj az ország viszonylagos kis kiterjedése ellenére a Kárpát-medencére jellemző számos klimatikus
hatással is magyarázható. A magasabb rendű, edényes növények ismert fajszáma 2 200. A jelenlegi flóra
összetételét a kontinentális, atlantikus, szubmediterrán és közép-európai flóraelemek határozzák meg. A
flórafejlődés időszakát mintegy 70 ezer évvel ezelőttől tudjuk pontosabban nyomon követni, amely
megismerését a különböző tudományos módszerek közül leginkább a pollenanalízis segítette. A különböző
klimatikus hatásokon kívül a flóra gazdasága a -Kárpát-medence elszigeteltségével is magyarázható, hiszen
számos bennszülött növényfaj is jellemző az ország területén. Növényföldrajzilag a Pannóniai flóratartomány
számos flórajárásra és flóravidékre tagolható. Életföldrajzilag a Kárpát-medence a Pannon-régiót alkotja,
aminek elhatárolását a sajátos növényvilága is indokolhatja.
A növényfajok védelmével kapcsolatos összegzésünk jobb megértéséhez néhány fontosabb fogalom:
• Flóra: egy nagyobb terület növényzete
• Vegetáció: a tájat meghatározó, a felszínt borító növényzet összessége
• Klímazonális társulás: az éghajlati zónának megfelelő növényegyüttes (pl.: közép-európai bükkös 600 méter
felett)
• Intrazonális társulás: a zonális társulásoktól valamely ok miatt (pl.: talajtani, víztani) eltérő növénytársulás
(pl.: alföldi tölgy-kőris-szil ligeterdő)
• Extrazonális társulás: eltérő mikroklimatikus viszonyok miatt a társulás jóval alacsonyabb magasságban
jelenik meg. (pl.: alföldi bükkösök)

2. 9.1. A magyar flóra összetétele:
A hazánkban élő hajtásos növények (kb. 2 200 faj) Ezek főbb csoportjai:
• Őshonos fajok.
Őshonosnak tekinthető minden olyan élőlény, amelyik a Kárpát-medencében legalább 2 000 éve jelelen van
(az 1996/LIII-as törvény értelmezése szerint). A hazai növényvilág legnagyobb számú képviselői tartoznak
ide, a legtöbb társulásalkotó fafaj is ilyen. Pl.:pl.: bükk (Fagus silvatica), tölgyfajok (Quercus spp). Őshonos a
hazai flóra jelentős része.
• Maradványnövények (reliktumfajok)
Az utolsó jégkorszak klímaváltozása révén kialakult, általában sajátoös mikroklímájú nrefugium területeken
fennmaradt (menedék) növényfajok összessége. Az éghajlat változása miatt feldarabolódott állományú,
menedékhelyen fennmaradt fajok alkotják a flóra speciális élőhelyi igényű elemeit. Magyarország flórája az
utóbbi 15 ezer év alatt alakult ki, de a növényvilágot alapvetően meghatározó jégkorszak alapján a
maradványfajok az alábbiak szerint csoportosíthatók:
• Jégkorszak előtti reliktum (praeglaciális) – pl.: jósika orgona - Syringa josikaea (jelenleg csak Erdélyben él)
• Jégkorszaki reliktum (glaciális) – pl.: zergeboglár (Trollius europaeus), északi sárkányfű (Dracocephalum
ruyschiana)
• Jégkorszakok közötti reliktum (intergalciális) – pl.: keleti gyertyán (Carpinus orientalis)
• Jégkorszak utáni reliktum (posztgalciális) – pl.: erdei fenyő (Pinus sivestris)
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A Kárpát-medencében a jégkorszak utáni posztglaciális, holocén időszak klímaváltozásai meghatározták a
jellegzetes növényzetet is. A legutóbbi 15 ezer év vegetációtörténete:
• 15 000 – 9 000 év: preboreális kor - fenyő-nyír kor. A Kárpát-medencére a tundra éghajlat a jellemző, a
fenyvesek lehúzódnak az alföldí sík területre is. A vizenyősebb, lápos területen nyírlápok alakultak ki. Ennek
maradványai a nyírségi őslápok (pl.: Bátorliget, Piricse- Júlia liget). A Bakonyban ebből az időszakból maradt
fenn a Fenyőfői erdei fenyő állomány.
• 9 000 – 7 500 év: boreális időszak – mogyorókor. Felmelegedő, szárazabb klíma következtében a
melegkedvelő lomboserdők, sztyeppnövények, sziklagyepek alakultra ki, melyek vezérfajának a mogyoró
tekinthető.
• 7 500 – 5 000 év: atlantikus időszak - tölgykor. A nedvesebbé váló szubmediterrán klíma következtében az
alföld beerdősül, ekkor alakulnak ki a nagy kiterjedésű síksági tölgyesek (pl.: Debreceni Nagyerdő törgyese).
• 5 000 – 2 500 év: szubboreális időszak – bükk I. kor. A hűvösebb, nedvesebb klíma Az alföldi területekre
középhegységi fajok ereszkedtebükkök le. Ennek maradványa a Szatmár-Beregben fennmaradt bükkösök
vagy a nyírségi gyertyános tölgyesek.
• 2 500 – jelen időszak: szubatlantikus – bükk II. kor. Kialakulnak a mai középhegységi lomboserdők, a
síkságon az erdős-puszták. Az emberi hatások felerősödnek, amelyek jelentősen átalakítják a
növénytársulások összetételét.
Bennszülött (endemikus) növényfajok
Szűk áreájú fajok, amelyek elterjedése egy adott flóratartományon belüli területre korlátozódik. A Kárpátmedence elszigeteltsége révén számos növényfajnak egyedüli élőhelye. A legszűkebb elterjedésű faj a tornai
vértő (Onosma tornensis), amelynek elterjedése mindössze néhány km2. További néhány kárpát-medencei
endemizmus:
• pilisi len (Linum dolomiticum)
• magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
• magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)
• magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica)
• magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica)
Ereklyenövények
A reliktum-endemikusok, a klímaváltozást átvészelt növényfajok, amelyek új környezeti (klimatikus)
tényezőkhöz alkalmazkodtak, egy-egy speciális élőhelyen (pl.: lisztes kankalin – Primula farinosa)
Jövevény (adventív) fajok
A jövevény vagy adventív fajok későbbi korokban, esetleg napjainkban kerülnek hazánk területére, és itt
megtelepedve gyakran agresszívvé válnak:
• szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca)
• ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
A növényfajok aktuális veszélyeztetettségének állapota a védetté nyilvánítás egyik legfontosabb szempontja. A
veszélyeztetettség jelentheti egyrészt egy faj adott területen élő populációjának, másrészt az egész fajnak a
veszélyeztetettségét (világállomány). A növényfajok veszélyeztetettsége számos tényezőtől függ, aminek az első
átfogó összegzése a Vörös Könyvben (1989) jelent meg.

3. 9.2. Növényfajok veszélyeztetettségének kategóriái
Kipusztult és eltűnt növények
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A Vörös Könyv (Rakonczai, 1989) alapján kipusztultnak tekinthető az a faj, melyiknek nem volt az elmúlt ötven
évben szaporodó egyede vagy populációja. Eltűntnek tekinthető az a faj, amelyik az utóbbi tíz évben nem került
elő. Hazánkban jelenleg természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok között több olyan található, melynek
minden ismert hazai természetes állománya kipusztult. Ezek közül az egész Földről kipusztult a magyar
mézpázsit (Puccinella hungarica), az utolsó termőhelye valamikor a főváros jelenlegi területén volt. Azok a ritka
fajok, amelyek már hazánkban nem élnek, de a környező területeken még előfordulnak, esetleges újbóli
előkerülésük esetén védetté nyilvánításuk feltétlenül indokolt.
Néhány Magyarországról kipusztult vagy eltűnt növényfaj:
• Árnika (Arnica montana)
• Nyári füzértekercs, (Spiranthes aestivalis)
• Karcsú gyapjúsás (Eriophorum gracile)
• Szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica)
• Ágas holdruta (Botrychium matricariifolium)
• Keskenylevelű hölgymál (Hieracium staticifolium)
• Pamacslaboda (Ceratoides latens)
Kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett növényfajok
A közvetlenül veszélyeztetettek közé a kis egyedszámú, elszigetelt populációkban élő fajok tartoznak. A
populációk kis létszámúak vagy élőhelyük igen összeszűkült.
• magyar vadkörte (Pyrus magyarica)
• hagymaburok (Liparis loeselii)
• óriás utifű (Plantago maxima)
Aktuálisan veszélyeztetett növényfajok
Kis egyedszámú, lokális populációkban élő fajok tartoznak ide, amelyek élőhelyi környezetében beálló
bármiféle kedvezőtlen változás akár a teljes állományt veszélyeztetheti.
• Csinos tárnicska (Gentianella livonica)
• Gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius)
• Fehér májvirág (Parnassia palustris)
• Havasi tisztesfű (Stachys alpina)
• Pilisi len (Linum dolomiticum)
• Szennyes ínfű (Ajuga laxmanii)
• Széleslevelű harangvirág (Campanula latifolia)
• Tornai vértő (Onosma tornensis)
Potenciálisan veszélyeztetett növényfajok
Hazánkban közepesen ritka, de teljes hazai állományukat tekintve viszonylag nagy egyedszámú, védett és
védelem alatt nem álló fajok tartoznak ide. Ezeknek egyes vidékeken élő populációi veszélyeztetettek.
Ismeretlen veszélyeztetettségű növényfajok
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Több növényfajról hiányos információ áll a kutatók rendelkezésére. A lelőhelyek pontos ismerete hiányában
nehéz a felkutatása néhány régebben nem látott fajnak. A termőhely átalakulása miatt sok fajt évek óta nem
került elő, de ezek ismételt felfedezése bármikor megvalósulhat. A közelmúltban még ismert előfordulású fajok,
amelyek jelenleg kipusztultnak vehetők:
• hólyagos here (Trifolium vesiculosum)
• lápi hízóka (Pinguicula vulgaris)
• sápadt lednek (Lathyrus pallescens)

4. 9.3. A növényfajok veszélyeztetettségét befolyásoló
biotikus tényezők
Egyes növények állományának fennmaradása, populációs jellemzői a folyamatosan változó környezethez való
alkalmazkodás függvénye. A veszélyeztetettség attól is függ, hogy az egyes fajok biotikus képessége mennyire
teszi lehetővé a változó környezetre adott populációs választ. Mindezt az alábbiak befolyásolják:
A populációk genetikai változatossága (variabilitása)
A nagyobb egyedszámú populáció példányai nagyobb valószínűséggel élnek túl klíma- és termőhely változást,
mechanikai károsítást, mint kis példányszámú, genetikailag egymáshoz hasonló (pl.: vegetatív szaporodással
létrejövő) állomány egyedei. Az állomány szaporodásbiológiai sajátossága meghatározó a túlélés
szempontjából.
A faj área nagysága
A nagy összefüggő területen elterjedt fajok kevésbé, a lokálisan előfordulók elszigeteltségük és kis
populációméretük miatt erősebben kitettek a kedvezőtlen behatásoknak. A fajok ritkasága beszűkült
tűrőképességükre, korlátozott szaporodóképességükre is visszavezethető.
A faj terjeszkedési - pusztulási tulajdonsága
A társulásokban együttesen előforduló fajok szaporodási jellemzői eltérőek. Egyes, agresszíven terjeszkedő,
több tényezőre nézve tágtűrésű, adventív fajok könnyen kiszoríthatják az eredeti társulások sajátos élettereit
(niche) elfoglaló, olykor specializálódott fajokat. A megjelenésekor botanikai érdekességet jelentő növényfajok
terjeszkedési stratégiájuktól függően rövid idő alatt természetvédelmi szempontból értéktelen, az őshonos
fajokat teljesen kiszorító fajjá válhatnak. Különösen a bennszülött, maradványfajok válhatnak a fajok közötti
ökológiai kompetíció vesztesévé (adventív fajok pl. bálványfa, ürömlevelű parlagfű, szúrós szerbtövis, kanadai
küllőrojt, bíbor nenyuljhozzám, kisvirágú gombernyő, japán keserűfű stb ).
Degradációtűrés, alkalmazkodóképesség, élőhely-igény
Hazánkban egyedinek tűnik az alacsonyabb termőhelyen élő magashegyi növényfajok előfordulása. Az északi
kitettségű dolomit sziklagyepek, az elegyes karszterdők, vagy a lápok számos reliktum faj élőhelyei. A
termőhely bármely abiotikus tényezőjének, a mikroklimatikus jellemzők változása ezeket az
alkalmazkodóképességük határán lévő fajok fenn maradását veszélyezteti elsőként (pl.: szibériai hamuvirág Ligularia sibirica, havasi iszalag – Clematis alpina, északi sárkányfű – Dracocephalum ruyschiana)
Életmód specializáltság
A szorosan együttélő, akár koevolúciós fejlődésű fajok, amelyek más élőlényekre utaltak fajok (megporzók,
termésterjesztők szimbiózisban élő partnerek) létét meghatározzák a más fajok és azokra ható kedvezőtlen
feltételek. A specializált fajok életképessége ezért fokozottan veszélyeztetett. A tundraterületeken vagy az alpin
zónában jellemző tőzeglápok növényei (pl.: gyapjúsások – Eriophorum spp., tőzegmoha fajok – Sphagnum spp.,
tőzegeper – Comarum palustre) optimális termőhelyen tenyésznek, hazánkban ezek a fajok áreaperemi
helyzetben lokális, sérülékeny állományként léteznek. A Kárpát-medencében a síkságok vegetációja károsodott
leginkább, az emberi beavatkozás (lecsapolás, erdőirtás, folyószabályozások, stb.) miatt, mint a domb- és
hegyvidék növényzete. A kollin, montán fajok (pl.: harangláb – Aquilegia vulgaris- , az erdei szellőrózsa –
Anemone sylvestris -), tömegesen megjelenő is lehet, ezek a fajok az Alföldön csökkenő állományúak,
veszélyeztetettek. Az életmód specializáltságú fajok védelme elsőbbséget élveznek (pl.: sadler imola –
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Centaurea sadleriana -, a kisfészkű aszat – Cirsium brachycephalum -, rucaöröm – Salvinia natans)
világállománya veszélyeztetett, de nálunk még életerős populációk találhatók.

5. 9.4. A termőhelyet veszélyeztető tényezők
Környezetszennyezés
A vizekbe és a légkörbe jutó szennyező anyagok hatása kedvezőtlen hatásai a növények fennmaradását is
korlátozzák. A savas esők okozta tölgy- és fenyőpusztulás egyik következménye ennek a folyamatnak. A
légkörből csapadék formájában a talajba jutó nitrogénszennyezés ("szárazföldi eutrofizáció) hatására a nitrofita
növények előre törése számos ritka faj visszaszorulását eredményezheti.
Művelési ág megváltoztatása
• Bányászat felszíni kitermelés
A felszíni bányászat, az eredeti élőhelyek feltörése, zöldmezős beruházások egyaránt a legdurvább
beavatkozások az élő közösségek életébe. A mészkőbányászat a bükki Bélkőn az osztrák sárkányfű
(Dracocephalum austriacum), a szirti pereszlény (Calamintha thymifolia), a magasföldi husáng (Ferula
sadleriana) populációit semmisítette meg. Az Aggteleki-karszthoz tartozó Esztramoson a korai szegfű
(Dianthus plumaris subsp.praecox), a Villányi-hegységben a Szársomlyón a rozsdás gyűszűvirág (Digitalis
ferruginea), a törpe vajvirág (Orobanche nana) lelőhelyét pusztította el
• Gyepek feltörése
A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan gyepeken kívül alig akad természetszerű ősgyep Magyarországon.
Országos ritkaság ezért a bókoló zsálya (Salvia mutans), a Nyírségben a fehér zászpa (Veratrum album) vagy
a fokozottan védett mocsári angyalgyökér (Angelica palustris).
• Gyümölcsös és szőlőtelepítés
• Beerdősítés
• Halastavak létesítése
Mélyebb fekvésű élőhelyeken gyakran fenyegető veszélyforrás a tómeder készítése. A lisztes kankalin (PrimuIa
farinosa), a vidrafű (Menyanthes trifoliata), a pókbangó (Ophrys sphegodes), a Hortobágyon pedig a hólyagos
here (Trifolium vesiculosum) termőhelyén létesült halastó.

6. 9.5. A termőhelyi viszonyok megváltoztatása
• Csatornázás, lecsapolás
A láp- és mocsárterületek (pl.: Ecsedi-Iáp, a Sárrét, a Rétköz) nagyobb lápfelületei tűntek el vízrendezési
munkák miatt. Ezzel együtt számos, különleges ökológiai igényű faj pusztult ki ezekről a területekről. Az
utóbbi évzizedekben véglegesen eltünt a kereklevelű- és hosszú levelű harmatfű (Drosera rotundifolia,
D.angelica), valamint a tőzegeper (Comarum palustre) és a tőzegrozmaring (Andromeda polifolia).
• Erdészeti véghasználat
• Intenzív gyepgazdálkodás
• Karsztvíz, talajvíz kitermelés
• Mikroklimatikus tényezők változása
• Állattartás
• Monokultúra
• Tájidegen fajok
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• Nitrogénfeldúsulás
• Vadkár
• Tűz

7. 9.6. Mechanikai károsítás
• Turizmus
• Katonai tevékenység
• Járművek

8. 9.7. Közvetlen veszélyeztető tényezők
• Virágszedés, gyűjtés, kereskedelem
A látványos, szép virágú növények, mint a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a nőszirmok (Iris spp), a
hóvirág (Galanthus nivalis), tavaszi tőzike (Leucojum vernum) jelentős állományai pusztulnak a gyűjtés
miatt, annak ellenére, hogy ezek védelem alatt állnak.
A piaci vadvirág és növénykereskedelem (pl.: temetői csokrok) elsősorban az örökzöldeket károsítja. Gyakran
találunk piaci csokrokban védett fajokat, mint az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens), vagy az
árvalánvhaj fajok (Stipa spp.).
• Túltartott vadállomány
• Rágcsálók kártétele
• Hibridizáció, génleromlás
• Gyomirtás
• Növényfotózás
• Beolvasztó hibridizáció
Közeli rokon fajok együttélésekor fennáll a veszélye a kis populációk esetén annak, hogy beleolvadnak egy
tömegesebb popuIációba. Ilyenek a kankalinok, zsályák, harangláb, galagonya.
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11. fejezet - 10. A
NÖVÉNYTÁRSULÁSOK, MlNT
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
1.
(Szabóné Willin, 2001 alapján, módosítva)

2. 10.1. Növénytársulások jellemzői
A ténylegesen kialakuló flóra összetételét a termőhelyen uralkodó létfeltételek és az ezek felosztásáért folyó
versengés alakítja ki, a termőhely adottságai többé-kevésbé meghatározott, sajátos életközösséget,
növénytársulást alakítanak ki.
A növénytársulás a növényfajok összességéből áll, és a termőhely nyújtotta életfeltételekkel, állatközösségekkel
együtt komplex környezeti rendszert alkot. A növénytársulásra külső - exogén - faktorok hatnak. Ilyenek az
éghajlat elemei, a talajtani viszonyok, az állat és az ember beavatkozása.
A külső faktorok határozzák meg egy termőhely növényegyüttesét, a belső faktorok biztosítják a
növényegyedek számára a lét feltételeit. Egy növény csak addig képes magát egy társulásban fenntartani, míg
térben, időben és funkcionálisan képes alkalmazkodni.
Ha egy termőhely megváltozik, az érintett fajok vagy alkalmazkodnak ehhez vagy akár a véglegesen eltűnnek a
rendszerből. E változás közben új fajok lépnek a közösségbe.

3. 10.2. Fontosabb hazai növényegyüttesek
3.1. 10.2.1. Vízi, vízparti növénytársulások
A természetes vízpart közösségéeinek nagyfokú változatosságát elsősorban a parti növényzet állományának
sokfélesége okozza. Rendszertani szempontból Magyarországon néhány páfrányfaj, zsurló, lombos- és májmoha
mellett zömmel virágos, túlnyomórészt egyszikű növények találhatók a vízi, vízközeli növénytársulásokban. A
vízi vegetációt növényszerkezetek (asszociációk) építik fel. A vízinövények a parti tájékban helyezkednek el,
sőt annak nyíltvíz felőli határát is kitűzik. A vízi mocsári, patakparti növénytársulások ismerete hazai sekély
tavaink a kisebb-nagyobb erek, patakok és vízfolyások mentén azért fontos, mert helyhez kötött állományaik jól
jelzik a különböző élőhelyeket, élőviláguk, benépesedésük is jellegzetes.
Ezen vegetációk egyik legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy az asszociációk a part vonalával párhuzamos sávokban,
zonációban helyezkednek el. Ezek a sávok a következők: plankton, úszó hínár, gyökerező hínár, nádasgyékényes, zsombékos, nedves rét, bokorfüzes, puhafa ligeterdő, keményfa ligeterdő (záró társulás).

3.2. 10.2.1. Gyeptársulások
Hazánk természeti értékeinek sorában a gyepek kiemelt helyet foglalnak el, minden gyeptípusnak megvan a
maga meghatározott szerepe.
A homoki gyepek meglehetősen különleges értéket képviselnek, ritkák, kevés helyen találhatók, holott
endemikus flóra- és fauna a jellemzőjük (pl.: homoki nőszirom, magyar kökörcsin).
A szikes gyepek óriási, összefüggő területeket foglalnak el hazánkban egyedülállóan nagy egységekben. Ma az
ország területének 12%-a gyep (a múlt században 29%volt). Ezek többsége gyenge termőképességű, de
természetvédelmi szempontból annál nagyobb értékű. A védett növényfajok negyede, a veszélyeztetett rovarok
mintegy egyharmada él alföldi gyepeinken (pl.: erdélyi utifű, szíki őszirózsa, sziki kocsord)).
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A löszgyepek a kisebb kiterjedésű foltokban maradtak fenn, mégis a számos endemikus vagy reliktum fajt
tartják fenn (bókoló zsálya, erdélyi hérics, macskahere, szennyes ínfű).
A sziklagyepek kisebb kiterjedésűek, sérülékeny, több endemikus fajjal (pl.: budai nyúlfarkfű).

4. 10.3. Fás társulások (erdős-fás növénytársulások)
Az erdei fák és cserjék a termőhelyhez kötött növénytársulásokba egyesülve faállományokat, erdőket alkotnak.
Az egyes fafajok a társulásokban különböző szerepet játszhatnak: lehetnek állományalkotó fő fafajok és kísérő
vagy elegyfajok. Faállománytípus alapján erdészetileg 14 erdőtársulás-csoport különíthető el. A következőkben
néhány fontosabbat említünk ezek közül, amelyek számos védett faj élőhelyei.
Cserjések
Száraz és mezofil termőhelyek cserjéseit megjelenésük miatt választjuk el az erdőktől. Gyakran az erdők
szegélyét alkotják, esetenként önálló formációként jelennek meg a cserjések. Nagy regenerálódó képességgel
rendelkezik a társulás. Jellemző faja az erdei iszalag (Clematis vitalba), a veresgyűrű (Cornus sanguinea), a
mogyoró (Corylus avellana), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a varjútövis (Rhamnus catharticus)
stb.
Fűz-nyár ligeterdők
Síksági folyók parti zonációjában második övezetként a bokorfüzesek mögött kialakult szálerdőket foglaljuk a
fűz-nyár ligeterdők kategóriába. Ezeket minden síksági és dombvidéki folyó, vízfolyás mentén megtalálhatjuk.
Az alacsony ártér mélyebb része fiatal öntéstalajon élnek, 3-4 hónapos elárasztást is elviselnek
Megjelenésük alapján jellemezve a fűz-nyár ligeterdőt, laza, magas (30 m) hullámzó felső koronaszintű erdőt
alkot általában magas második koronaszinttel. Cserjeszintje változóan fejlett, fontos szerepet játszanak benne a
liánok. Néhány jellemző faja koronaszintenként a lombkoronaszintben a fűzek (Salix spp.), a nyarak (Populus
spp.) a cserjeszintben az erdei szőlő (Vitis silvestris), a szederfélék (Rubus spp.).
Több védett növényfaj fordul elő a fűz-nyár ligeterdőkben, pl. a mandulalevelű fűz (Salix triandra), a szibériai
nőszirom (Iris sibirica), a mocsári nőszöfű (Epipactis palustris), tiszaparti margaréta (Chrysanthemum
serotinum). A nagyobb folyók mentén (pl. Tisza, Dráva) egykor őserdő jellegű állományok díszlettek, de ezek
szinte teljesen átalakultak.
Tölgy-kőris-szil keményfa ligeterdők
A nagyobb folyók magasabb térszinein zárótársulást jelentő közösség. Hazai viszonylatban a legszintezettebb,
növény- és állatközössége a legdiverzebb az erdők közül. Síkságon az egykori folyómedrek mentén
intrazonálisan is fennmaradtak kisebb állományai (pl. Nyírség). Két jól elkülöníthető lombkoronaszintének felső
emeletét a kocsányos tölgy (Quercus robur), a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és az
elegyként megjelenő vadcseresznye (Cerasus avium) alkotja. Az alsó lombkoronaszintben a vadkörte (Pyrus
pyraster), a szilfajok (Ulmus spp.), mezei juhar (Acer campestre), sőt extrazonálisan akár a gyertyán (Carpinus
betulus) jellemző. A cserjeszint igen gazdag, a veresgyűrű (Cornus sanguinea) mellett a fagyal (Ligustrum
vulgare), a kökény (Prunus spinosa), a galagonya fajok (Crataegus spp.), kecskerágó fajok (Eounymus spp.),
kutyanbenge (Frangula alnus), a mogyoró (Corylus avellana) és további fajok jellemzőek. A lágyszárú szintben
számos reliktum, védett faj is tipikus: fehér zászpa (Veratrum album), békakonty (Listera ovata), vitézkosbor
(Orchis militaris). További kollin és montán elemek is a flóra tagjai, mint a tavaszi kankalin (Primula veris),
keltike fajok (Corydalis spp.).
A hazai erdőtársulások közül az egyik legveszélyeztetettebb, mert napjainkra csak alig néhány reliktum foltban
maradt fenn!
Tatárjuharos-IösztöIgyes
A társulás az erdőssztyeppek klímazonális erdeje. Az Alföld kiterjedt, széles löszhátain és a középhegység
(elsősorban az Északi-középhegység) peremének lösztakaróján egykor igen kierjedt volt. Csupán néhány
állománya maradt meg az országban. Kisebb foltjai vannak a Bükkalján Kerecsend mellett, Eger-Felnémet
mellett, a Hernád völgyében és a Sajó - Hernád közén. Állományai találhatók még a Tétényi-fennsíkon, a
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Mezőföldön és degradált foltjai vannak még a Kisalföldön és a Gödöllői-dombvidék délnyugati peremén vagy a
hortobágyi Ohati-erdőben.
A társulás közepes növekedésű (18-20 m) második lombkorona szint és sűrű cserjeszint jellemzi, de a
gyepszintje is fejlett. A lombkorona szintben a névadó tatárjuhar (Acer tataricum) mellett gyakoriak a tölgyfajok
(Quercus spp.), a mezei juhar (Acer campestre), jellemző. A cserjeszintben a kökény (Prunus spinosa), A
tatárjuharos-Iösztölgyesekben számos védett növényfaj fordul elő, mint a törpe mandula (Amygdalus nana), a
tarka nőszirom (Iris variegata), a macskahere (Phlomis tuberosa), a magyar zergevirág (Doronicum
hungaricum).
Az erdőtársulás kevés hazai foltja kipusztulással veszélyeztetett ezért fokozott védelemre javasolt. A társulást
ma az agresszív jövevényfajok veszélyeztetik leginkább, ezért védelmét a benyomuló akácok eltávolításával, a
természetes megújulás biztosításával és területük gyarapításával lehet elérni.
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes
A dombvidékek északi oldalain, ritkán síksági területek magasabb részein (extrazonálisan) és a középhegységek
gyertyános-tölgyes klíma zónájában található zonális társulás. A társulás koronaszintje kétszintes, a felső szintet
a tölgy (Quercus petraea), a második szintet a gyertyán (Carpinus betulus) alkotja. Faállománya magas, 25-30
m. Cserjeszintje közepesen fejlett, a gyepszint sűrű, 60-80%-os borítottságú.
További néhány jellemző fafaj a lombkoronaszintben a madárcseresznye (Cerasus avium), a korai juhar (Acer
pseudoplatanus), a magas kőris (Fraxinus excelsior), a cserjeszintben, az erdő szélén a húsos som (Cornus mas)
alkot szegélyzónát. Több védett, ritka növényfaj jellemzi ezt az erdőtársulást, mint pl. a téltemető (Eranthis
hyemalis), a kakasmandikó (Erythronium dens-canis).
Sérülékeny, illetve potenciálisan veszélyeztetett társulás, amelyet a tarvágás után az elkőrisesedés, vagy
elgyertyánosodás veszélyeztet. A társulás védelmét fokozatos felújító vágással kell kezelni. A meredek, erózióra
hajlamos talajon szálaló erdőművelést kell alkalmazni.
Középhegységi bükkös
Az Északi-középhegység zonális, montán bükkös társulásai 600 m-es magasság felett találhatók, de
extrazonálisan alacsonyabb térszínen is előfordulnak (pl.: Zalai-dombság, Szatmár-Bereg). Az Északiközéphegységben és a Dunántúli-középhegységben elterjedt társulás. A társulás termőhelyének alapkőzete lösz,
mészkő, andezit. A társulásra jellemző, hogy a kevés fény miatt csak felső lombkoronaszintje és kisebb
mértékben gyepszintje alakul ki. A zárt bükkösök alja is csupasz (nudum). A második szintben előfordulnak
elegyfajok, de nem alkotnak második koronaszintet. Az erdő magassága 18-30 m, záródása 70-100%. Jellemző
fafaj a lombkorona szintben a bükk (Fagus silvatica), a gyertyán (Carpinus betulus), ritkábban a kocsánytalan
tölgy (Quercus petraea), vagy a madárberkenye (Sorbus aria). A gyepszintben tipikus a szagos müge (Asperula
odorata), a sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon), a bükk sás (Carex pilosa), a hagymás fogasír (Dentaria
bulbosa) vagy a Mecsekben a nagyvirágú méhfű (Melittis grandiflora). Számos védett növényfaj termőhelye,
mint pl. a turbánliliom (Liliom martagon), a szártalan kankalin (Primula acaulis), a pirosló hunyor (Helleborus
purpurascens), a bíboros kosbor (Orchis purpurea). A társulás potenciálisan veszélyeztetett, ezért védelemre
javasolt. A jelenlegi társulásokban csak fokozatos felújító vágás, vagy szálaló erdőművelés javasolható. Az
elkőrisesedést, elgyertyánosodást meg kell akadályozni, de az elegyfajok a véghasználatig kellő számban és
elegyarányban megőrzendők.
Az erdők a természetesség, illetve az emberi beavatkozás szerint is csoportosíthatók.
Őserdők
Az őserdő a természet által létrehozott, ember által nem (vagy csak kevésbé) háborgatott, a fejlődés folyamán
kialakult természetes erdő. Magyarországon őserdő már nincs. Az elnevezésekben itt-ott előforduló "ős" jelző,
pl. ősbükkös, ősborókás, ősfenyves, nem őserdőt jelent, inkább azt jelzi, hogy a fákat régőta óta nem vágták ki.
Természetes erdők
Természetesnek tekinthetők az őshonos fafajokból, emberi beavatkozás nélkül kialakult erdők. Ezek - mivel
gazdaságosan nem művelhetők- általában a véderdők valamelyik kategóriájába sorolhatók.
Természetszerű erdők
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Az idesorolható erdők a hagyományos erdőgazdálkodás következtében létrejött, illetve létrehozott olyan
őshonos fafajokból álló állományok, amelyek természetes felújítás révén keletkeztek, vagy ha azokat
mesterségesen hozták is létre, annak nyomai már nem ismerhetők fel.
Kultúrerdők
Függetlenül attól, hogy az erdőt régebbi, az ember által telepített erdő helyén, esetleg kiváló erdőtalajon,
kopáron, homokon, stb. hozták létre, az akácosokat, a nemes nyárasokat, a vörös tölgyeseket, fekete diósokat és
a fekete fenyveseket kivétel nélkül kultúrerdőnek tekinthetjük. Ide sorolhatjuk még az összes mesterségesen
létrehozott őshonos fafajból telepített erdőt is.
Faültetvények
Természetvédelmi jelentőségük - különösen erdőben szegény, fátlan környezetben - az egyes fáknak,
facsoportoknak, erdőfoltoknak, erdősávoknak és fás legelőknek van, amelyek környezetünk díszei. A védett fák,
illetve fásítások zöme helyi természeti érték, létüket számos veszély fenyegeti
Az élőfa-gyűjtemények (arborétumok) - döntően emberi tevékenység eredményei; - értékük messze felülmúlja
az általuk elfoglalt terület, vagy a fák fatömege szerint az erdőkre vagy fásításokra eső egységnyi értéket.

5. 10.4. Az erdőrezervátum program
Az erdőrezervátum védett erdőterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen beszüntetnek annak
érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és azok
megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak. A rezervátumok fokozottan védett területek, ezért
látogatásukhoz és kutatásukhoz az illetékes nemzeti park igazgatóság írásbeli engedélye szükséges. A hazai
hálózat ma 63 erdőrezervátumot foglal magába.
A program fő célja:
Az erdők természetes életének, változatos szerkezetének, hosszú távú folyamatainak, és gazdag élővilágának
megismerése, valamint Magyarország tájait és jellemző erdőtársulásait képviselő erdőállományok - európai
rendszerbe illeszkedő - országos hálózatának kialakítása és megőrzése. További célja az ismeretek bemutatása
és közvetítése a természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a természeti értékeink iránt fogékony társadalmi
csoportok felé
A program hosszú távú gyakorlati haszna lehet, hogy a természetvédelmi célú erdőkezelés és a természetközeli
erdőgazdálkodás a mai gyakorlatnál jobban építhet az erdő természetes folyamataira, az erdő spontán
felújulására és természetes faállomány-szerkezetére, amelynek ugyanúgy része a famatuzsálem, a kidőlt, vagy
álló holt fa, a koronaszintben megjelenő lék, a sok elegyfafaj, mint a nagy gazdasági értékkel rendelkező szálfa.
2. sz. táblázat. A természetes vegetáció és mai maradványainak megoszlása az erdőtársulás csoportoknál
(Bartha, 1996 nyomán)
Erdőtársulás-csoportok maradványa Természetes vegetáció (%)

Mai vegetáció (%)

Hegy- és dombvidéki erdők
Bükkösök

4

1,2

Gyertyános-tölgyesek

10,5

2,4

Cseres-tölgyesek

19,5

2,5

Meleg és mészkedvelő

3

0,8

Mészkerülő erdők

1

0,2

Fenyvesek

1,5

0,4

Erdőssztyepp tölgyesek

23

0,4

Ligeterdők

19

0,8

Tölgyesek

Síkvidéki erdők
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Láperdők

4

0,2

Összesen:

85,5

8,9

3. sz. táblázat. Védett és fokozottan védett növények Magyarországon (a 13/2001. KöM rendelet, valamint a
23/2005. sz. KvVM rendelet szerint

Mohák

1

Fokozottan védett

EU-ban
term.véd.
szempontból
jelentős

1,5

-

-

-

-

Zuzmók
Harasztok

23

1

19

Nyitvatermők

19

1

1

Zárvatermők

4

61

556

Összesen

85,5

63

576
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12. fejezet - 11. ÁLLATTANI ÉRTÉKEK
VÉDELME
1.
(Juhász, 2007; Rakonczai, 1989; Szabóné Willin, 2001 alapján)
Ismereteink szerint Magyarországon közel 42 000 állatfaj élhet, amelyek közül közel 32 000 ismert. Ez a
gazdagság kárpát-medencei adottságunknak köszönhető. Az állatfajok közül 828 már védetté,137 pedig
fokozottan védetté vált (23/2005. sz. KVvM rendelet). Az Európai Unió szempontjábó fontos fajok közül
hazánkban 595 állatfaj áll védelem alatt. A védett fajok száma folyamatosan változik, 2008-tó került védelem
alá az addig vadászható böjti- és barátréce (Anas querquedula, Aythya ferina). Számos faj nemzetközi szintű
megőrzésében Magyarország dolgozta ki a védelmi programot (pl.: a túzok- és a gólyavédelmi program, rákosi
vipera védelmi program), valamint az ország részese a vizes élőhelyek (Wetlands) és a Füves Élőhelyek
Nemzetközi Programjának (ÉTT) is.

2. 11.1. A magyarországi fauna fontosabb elemei
• Őshonos állatfajok
Az őshonos állatfajok legalább 2 000 év óta folyamatosan jelen vannak a Kárpát-medencében. Ezek védelme
elsődleges természetvédelmi feladat.
• Bennszülött állatfajok
A bennszülött (endemikus) fajok máshol nem fordulnak elő, csak hazánk, illetve a Kárpát-medence területén. A
kevésbé mozgékony rovarvilágból nagyobb a létszámuk (pl.: beregi futrinka, magyar tarsza). A gerincesek
közül kevesebb faj endemikus (pl.: tiszai ingola, Petényi márna, rákosi vipera).
• Maradvány (reliktum) állatfajok
Valamilyen klimatikus időből fennmaradt állományú fajcsoport, amelyik zöme gerinctelen, sok közülük még ma
sem ismert teljesen. Védelmük elsődleges az élőhelyükkel együtt (pl.: jégkorszaki reliktum a lápí póc, északi
pocok vagy a csíkos szöcskeegér)
• Adventív (betelepült, betelepített) fajok
Spontán vagy szándékos betelepítés miatt nálunk megjelenő, más életföldrajzi régióból származó fajok
összessége. Legtöbbször a tájidegen faj nagyobb alkalmazkodó képességű, ezért ez a folyamat az őshonos
állatfajok eltűnéséhez vezethet (pl.: naphal, törpeharcsa fajok, muflon).

3. 11.2. Az állatfajok veszélyeztetettségének
kategóriái a Vörös Könyv alapján (Rakonczai, 1989)
• Kipusztult vagy eltűnt állatfajok
Ide tartoznak azok az állatfajok, amelyek előzőelg hazánk területén éltek, önmagukon belül szaporodásra és
fennmaradásra képes méretű populációkban, de legalább 50 éve nálunk szaporodó példányuk - rendszeres
keresésük ellenére - sem került elő. A kipusztult, illetve eltűnt fajok száma folyamatosan változik. Egyes fajok
eltünnek de vissza is települhetnek, pl.: az európai hód (Castor fiber), farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx).
A Magyarország területéről kipusztult vagy eltűnt madarak között van a rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus),
a siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Terao tetris), a reznek (Otis tetrax). A vonuló fajok időlegesen
jelennek meg csak hazánk területén. Az eltűntnek nyilvánított reznek már vélhetően a kipusztult kategóriába
sorolható.
• Kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetett állatfajok
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A kis egyedszámban, egymástól elszigetelt populációkban élő bizonytalan fennmaradású fajok, a kismértékű
ökológiai változást vagy emberi hatást is nehezen toleráló csoport. Ide sorolhatók azok a fajokat is, amelyek
egyedszáma a kritikus szint alá csökkent. Ide sorolható néhány olyan faj is, amelyikből a világonállomány
jelentős hányada nálunk él. Ebbe a csoportba tartozik az emlősök közül a nagyfülű-, a csonkafülű- és a pisze
denevér, az északi pocok, a nyugati földikutya, a háromcsíkos egér.
A madárfajok közül a feketególya, a batla, a kendermagos réce, a parlagi- és a rétisas, a kerecsensólyom, a
túzok, a császármadár, a széki lile és a széki- és a feketeszárnyú székicsér, a fattyú és a fehérszárnyú szerkő, a
szikipacsirta, a kövirigó és a vízirigó sorolható a kipusztulástól leginkább fenyegetett fajok közé. Hüllők közül a
pannon gyík, a haragos sikló és a rákosi vipera helyzete a legkedvezőtlenebb. Halfajok közül a lápi póc és a
Petényi márna sorolható ide.
• Aktuálisan veszélyeztetett állatfajok
Ebben a kategóriában tartoznak azok az állatfajok, amelyek kis egyedszámú populációkban, erősen lecsökkent
létszámban élnek, vagy élőhelyükről kipusztultak vagy eltűntek. Az is csökkentheti az állományokat, ha a
biotópjuk megszűnőben vagy átalakulóban van. Ide az átvonuló madárfajok azon csoportja is besorolandó,
amelyek világállománya kicsi és nemzetközileg védett. A kereknyergű patkós orrú denevér és a szőrös karú
denevér, az erdei-, a nagy- és a mogyorós pele, a vidra, a vadmacska sorolható az aktuálisan veszélyeztetett
fajok közé az emlősök közül. A kétéltűek közé tartozó alpesi gőtét is veszélyezteti a kipusztulás.
• Potenciálisan veszélyeztetett állatfajok
A távlatilag veszélyeztetett fajok csoportjába azok a fajok tartoznak, amelyeknek elterjedési zónahatára
Magyarország területére esik; és nálunk csak kisebb csoportokban, jobbára elszigetelt populációkban élnek. Az
endemikus fajaink egy csoportja is ebbe a csoportba sorolható. A zerge, a kishéja, a szirti sas, a pásztormadár, a
hegyi gyík és ötvennél több szitakötő és lepkefaj távlatilag veszélyeztetett.

4. 11.3. A hazai állatok életföldrajzi felosztása
A Kárpát-medence faunájának biogeográfiai összetevőit Varga alapján tekintjük át (Varga, 2002, In.: Kozák,
2007)
A hazai állatfajok közösségei életföldrajzilag sokszínűek. A Kárpát-medence faunájának kialakulása sokirányú
hatás eredeménye.
• Palearktikus és holarktikus fajok: Eurázsia, vagy Eurázsia és Észak-Amerika területén elterjedtek (pl.:
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), szajkó (Garrulus glandarius), farkas (Canis lupus),
• zibériai (boreo-kontinentális) fajok: kárpát-medencei elterjedésűek, a Kárpátok tűlevelű erdőövezetére,
esetleg a magas középhegységi régiókra terjed ki (pl.: gatyáskuvik (Aegolius funereus), háromujjú hőcsik
(Picoides tridactylus), császármadár (Tetrastes bonasia), uráli bagoly (Strix uralensis).
• Holomediterrán fajok: a Földközi-tenger vidékén gyakoriak, a Kárpát-medencébe leginkább déli irányból
benyomult fajok, melyek elsősorban a melegkedvelő tölgyesekben, karsztbokorerdőkben, meleg, száraz, déli
kitettségű hegyoldalakon élnek. Pl.: kék lonclepke (Limenitis reducta), nagy pele (Glis glis), csicsörke
(Serinus serinus), zöldike (Chloris chloris).
• Pontomediterrán fajok: leginkább a balkáni területek felé összefüggő Al-Duna és Bánát vidékén fordulnak
elő. Hazánkban a Villányi-hegységben vagy a Dunántúli- és az Északi-középhegység egyes területein
jelennek meg. Pl.: kardoslepke (Iphiclides podalirius), magyar boglárkalepke (Glaucopsyche jolas), magyar
téliaraszoló (Erannis ankeraria).
• Ponto-kaszpi fajok: Eurázsia sztyepp és erdősztyepp zónájára jellemző fajok. Ezek nagyobb része a Pannon
régióban éri el elterjedsének nyugati határát. Ilyen számos gerinces faj, mint az ürge (Citellus citellus) és a
hörcsög (Cricetus cricetus), a kerecsensólyom (Falco cherrug), kékvércse (Falco vespertinus), rövidnyakú
sáska (Dociostaurus brevicollis).
• Nyugat-balkáni (illír) fajok: a Dél-Dunántúlon, a Dráva és a Száva vízgyűjtőjén valamint az Alpokalján
tipikusak.

39
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

11. ÁLLATTANI ÉRTÉKEK
VÉDELME
• Kelet-balkáni (moesiai) fajok: főleg az Alföld és az Északi-középhegység keleti, délkeleti peremterületein
fordulnak elő (néhány csigafaj, Pl.: Chondrula tridens).
• Déli-kontinentális (dél-szibériai, mandzsúriai) fajok: főleg síksági nedves rétek és láperdők fajai. Pl.: díszes
tarkalepke (Euphydryas maturna), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius).
• Alpin (arktikus-alpin) fajok: elsősorban a Kárpátok erdőhatár közeli és a fölötti régiójában, avagy ettől
eltérően hideg mikroklímájú élőhelyeken fordulnak elő. Pl.: alpesi gőte (Triturus alpestris).
• Kárpáti fajok: hazánkban főleg maradvényfajok, menedékterületeken fordulnak elő a Zemplén, az Aggtelekikarszt, a Szatmár-Beregi-sík területén. Pl.: kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia coerulans), kárpáti forráscsiga
(Sadleriana pannonica), pompás futrinka (Carabus obsoletus).
• Atlanto-mediterrán fajok: a Kárpát-medencébe a Dévényi-kapu felől juthattak be, elsősorban a DélDunántúlon és a Dunántúli-középhegység és dombvidék területén fordulnak elő (pl.: törpe övesbagolylepke Anarta myrtilli).
• Dácikus fajok: Erdély hegyvidékének jellemző elemei, melyek pl. az Északi-középhegység és az északkeleti
alföld csapadékosabb peremterületein fordulnak elő. Pl.: erdélyi tarsza (Isophya stysi).
• Xeromontán fajok: arid (száraz éghajlatú) hegyvidéki elemek, nálunk főleg be nem erdősülő sziklás
élőhelyek, lejtősztyeppek fajai. Pl.: Phenacolimax annularis csigafaj, Paracaloptenus caloptenoides sáskafaj.
• Eremiális fajok: hazánkban nyílt edafikus gyepek, félsivatagi jellegű homoki és szikespusztai élőhelyek
elemei. Pl.: magyar szikipacsirta (Calandrella brachydactyla hungarica), Narraga tessularia araszolólepke,
Saragossa porosa bagolylepke.
• Kozmopolita és adventív fajok: az adventív fajok az ember közvetítésével kerültek be a Kárpát-medencébe,
rendszerint kozmopoliták vagy ubiquisták, azaz az egész Földön, vagy annak nagy részén, mindenféle
élőhelyen, vagy egy életformatípuson belül általánosan elterjedtek. Pl.: burgonyabogár (Leptinotarsa
decemlineata), fehér medvelepke (Hyphantria cunea), vándorpatkány (Rattus norvegicus), naphal (Lepomis
gibbosus).

5. 11.4. A gerinctelenek védelme
(Kondorossy, 2007 alapján, módosítva)

5.1. 11.4.1. Puhatestűek - csigák (Mollusca) védelme
A csigák közül számos faj azért védett, mert ritkaság vagy tudományos érdekesség. Számos bennszülött csigafaj
(pl.: bánáti csiga - Chilostoma banaticum, keleti ajtóscsiga -Pomatias rivulare), is részese a hazai faunának,
amelyek fokozott védelmet élveznek. További védett csigafajok pl. éti csiga, bödöncsiga, keleti ajtóscsiga,
magyar vakcsiga stb.

5.2. 11.4.2. Ízeltlábúak – rákok (Crustacea) védelme
A folyók rákállományának csökkenését elsősorban a vízszabályozások okozták, ezt csak fokozta, hogy 1877
táján rákpestis járvány kezdődött, ez szinte kipusztulásukat idézte elő. Az 1988-ban megjelent halászati törvény
tilalmi időt állapított meg a tízlábú rákok fogására vonatkozóan és megszabta a legkisebb kifogható méretet is.
Vizeinkben három tízlábú faj őshonos: a folyami rák (Astacus astacus), a kecskerák (Astacus leptodactylus), és
a kövirák (Astacus torrentium), 2008-tól mindegyik őshonos faj védelem alá került! A hazai fajokat
veszélyeztetik a betelepülő ujabb rákfajok, pl.: cifrarák!

5.3. 11.4.3. Ízeltlábúak – rovarok (Insecta)
Az állatvilág legnagyobb faj- és egyedszámú csoportja, a hazai állatfajok több mint 80 %-a ebbe az osztályba
tartozik, de a védett fajoknak is közel a fele, jelenleg 438 faj. Természetvédelmi szempontból eltérően
megítélhető osztály, a legfontosabb és legismertebb védett gerinctelenek (pl. szitakötők, egyes bogarak és
lepkék) mellett számos olyan kisebb-nagyobb rend is tartozik ide, amelynek alig van (pl. poloskák, kabócák,
hártyásszárnyúak) vagy egyáltalán nincs (pl. ugróvillások, tetvek, kétszárnyúak) védett faja.
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5.3.1. 11.4.3.1. A kérészek (Ephemeroptera) védelme
A speciális életmódú kérészeknek hazánkban csaknem félszáz faja él. Több gyakori mellett néhány ritka faj is a
kérészfauna tagja. A félátalakulással fejlődő lárvák vízben fejlődnek, oxigénigényesek, a vízszennyeződéseket
nehezen viselik. A sajátos életmódjuk miatt az élő közegük változása miatt potenciálisan veszélyeztetettek. A
hazai fajok közül legismertebb, egyben legnagyobb európai faj a tiszavirág (Palingenia longicauda). A
legjelentősebb állományai a Tiszában élnek, a lárvák az agyagos partoldalba vagy az iszapba fúrt járatokban 3
évig fejlődnek. Védettsége potenciális veszélyeztetettsége miatt indokolt.
Ugyancsak védett a dunavirág (Polymitarcis virgo). Ez a faj a nagyobb folyókban többfelé elterjedt, a
vízszennyezéssek miatt állománya csökkent, védelme indokolt.

5.3.2. 11.4.3.2. A szitakötők (Odonata) védelme
A lárvák vízben élnek, ragadozók, a különleges fogóálarc segíti a zsákmányszerzésüket. A kifejlett alakok a
levegőben vagy a vízpart növényzetén folytatnak ragadozó életmódot.
Hazánkban két alrendben 65 fajuk ismert. A szitakötők jól ismert szűk ökológiai igényeik alapján a vízi
környezetben történő biomonitorozásra alkalmas csoport. Ritkaságuk, ökológiai igényeik alapján 24 faj
természetvédelmi oltalom alatt áll. Monitorozásuk a lárvabőrök alapján is lehetséges.

5.3.3. 11.4.3.3. A fogólábúak (Mantodea) védelme
A hazai egyetlen faj az imádkozó sáska (Mantis religiosa), amely száraz és nedvesebb nyílt füves területeken,
cserjésekben egyaránt előfordulhat. Védelmét indokolhatja, hogy hazánktól északabbra már alig fordul elő.
Potenciálisan és lokálisan veszélyeztetett.

5.3.4. 11.4.3.4. Az egyenesszárnyúak (Orthoptera) védelme
Fajgazdag család 120 fajjal. Számos röpképtelen faj is a rend tagja, amelyek izolációjuk révén bennszülötté
váltak. Ezek védelme kiemelt feladatot jelent. Összességében jelenleg 29 faj került védelem alá. A legnagyobb
termetű ezek közül a fűrészlábú szöcske (Saga pedo). Röpképtelen, ezért kisebb lokális populációkban ismert
hazai előfordulása. A rövidszárnyú fajok között számos endemikus akad, állatföldrajzilag az erdélyi
kurtaszárnyú vagy avarszöcske (Pholidoptera transsylvanica) a legkiemelkedőbb faunaérték.
A lomha szöcskék (Phaneropteridae) között ugyancsak számos védett fajt tartunk nyílván. Legfontosabbak a
növényekkel táplálkozó tarszák. A magyar tarsza (Isophya costata) fokozottan védett, diszjunkt elterjedésű
kárpát-medencei faj. Gazdag növényzetű füves élőhelyeken fordul elő alföldi és középhegységi körülmények
között egyaránt. További fokozottan védett faj az erdélyi vagy Stys-tarsza (Isophya stysi), élőhelye a Zemplénihegység, és az Alföld néhány keleti pontja.

5.3.5. 11.4.3.5. A poloskák (Heteroptera) védelme
Hazánkban a poloskák rendjéhez 850 faj tartozik. Jelentős számuk ellenére mindössze 4 fajuk áll
természetvédelmi oltalom alatt
Közülük két faj, a sárgapajzsú hanyattúszó poloska (Notonecta lutea) és a nagy molnárpoloska (Aquarius najas)
a szervesanyagban szegény (oligotróf) vizekhez kötődik és alig néhány helyről ismert hazánkból. Jelentőségüket
növeli, hogy a vízi (Nepomorpha) és a vízfelszíni (Gerromorpha) poloskák alrendjei biológiai monitorozásra
kiválóan felhasználhatók, hiszen ökológiai igényeik a szárazföldi poloskákénál sokkal jobban, igen részletesen
ismertek és meglehetősen különfélék (Kondorossy, 2007).

5.3.6. 11.4.3.6. A bogarak (Coleoptera) védelme
Az állatvilág fajokban leggazdagabb rendje, hazai fajaink száma is megközelíti a nyolcezret. A bogarak
nagysága, formája vagy szépsége miatt sok feltűnő faj tartozik ide. A bogarak rendje a természetvédelmi
szempontból legfontosabb rovarcsoportok egyike. Összesen 139 védett és 6 fokozottan védett fajuk van
hazánkban. A Carabinae alcsalád kiemelt természetvédelmi szerepű a csoporton belül. Ide tartoznak a legszebb,
legnagyobb fajok, de a család röpképtelen fajainak jó része is. A kis bábrabló (Calosoma sycophanta)
kivételével valamennyi fajuk védett, bár többségük még potenciálisan sem veszélyeztetett. Több gyakori faj
között is előfordul, hogy bennszülött alfajaik miatt is védelmet érdemelnek (pl. ráncos bőrfutrinka – Carabus
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coriaceus rugifer, szentendrei változófutrinka – Carabus scheidleri distinguendus). Számos hegyvidéki fajuknak
csak kis határszéli populációi élnek nálunk, különösen a Zempléni- vagy Kőszegi-hegységben. Ezek általában a
környező területeken viszonylag gyakori, kevésbé veszélyeztetett fajok. Fontosabbak számunkra az esetleg
elterjedtebb, de speciális élőhelyük miatt veszélyeztetettebb fajok, mint a vízközelben élő futrinkák (Carabus
clathratus, nodulosus, variolosus). Homokpusztagyepek és mészkő- vagy dolomit-sziklagyepek faja a magyar
futrinka (Carabus hungaricus). Kifejezetten a középhegységi bükkösök faja a lapos kékfutrinka (Carabus
intricatus), amely hazánkban nem ritka, de az egyetlen hazai futóbogár, amely az IUCN Vörös Könyvében
szerepel.
A barlangban élő vakfutrinkák, melyek az Aggteleki-karszt (Duvalius hungaricus), illetve a Bükk (D. gebhardti)
néhány barlangjának bennszülött fajai (a nemnek Európa-szerte közel 250 faja él, melyek zöme barlangi
endemizmus). A barlangok nagy mértékű látogatottsága miatt aktuálisan veszélyeztetett ezért védett fajok.
A fában fejlődő, nagy termetű orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) is védett. Ez a szarvasbogárhoz hasonlóan
elsősorban korhadó tölgyben fejlődik, de szerencsére megél a fűrésztelepeken felhalmozódó fűrészporban is, így
csak potenciálisan veszélyeztetett. Hazánk legnagyobb bogárfaja az európai szinten csökkenő számú
szarvasbogár (Lucanus cervus) tölgyfákban fejlődik. A virágbogarak (Cetoniinae) között több védett faj egyike
pompás virágbogár (Potosia aeruginosa).
A bogarak különleges családja a cincérek, hazánkban 225 fajuk ismert. Élőhelyük veszélyeztetettségén kívül
(öreg, korhadó fák hiánya) a ritkább fajokat a gyűjtések is veszélyeztethetik. A védett fajok száma hazánkban
45, tehát a bogarak között a legtöbb védett fajjal rendelkező család (Kondorossy, 2007).

5.3.7. 11.4.3.7. A lepkék (Lepidoptera) védelme
Nagy fajszámú rend, hazánkban kb. 3300 fajuk él. A védett gerinctelen fajok közel fele, 191 faj a lepkék közé
tartozik, főleg a nagylepkék közé (170 faj). A pillangók (Papillionidae) család mind a négy hazai faja védett.
A fecskefarkú lepke (Papilio machaon) hernyója ernyősökön él, a kardos lepke (Iphiclides podalirius)
csonthéjasokon fejlődik. A család legritkább faja a farkasalma-lepke (Zerynthia polyxena), amely monofág, csak
farkasalmán él. Csak ott található meg, ahol tápnövénye is fejlődik, kedveli a homokos területeket.
A kis apolló-lepke (Parnassius mnemosyne) középhegységi erdőkben helyenként gyakori, ahol hernyójának
tápnövénye, az odvas keltike él.
A boglárkák különleges faja a fokozottan védett kizárólag csüdfüvön fejlődő fóti boglárka (Plebejus sephirus),
Sokáig csak a fóti Somlyó-hegyről volt ismert, de az utóbbi időben számos további helyen is előkerült.
A tarkalepkékhez (Nymphalidae) sorolt védett fajok némelyike nem tekinthető veszélyeztetettnek. Ennek
legjobb példája az atalanta lepke (Vanessa atalanta), amely vándorlepke, ezért a védelme nemcsak a hazai
intézkedéseken múlik, tápnövénye a nagy csalán, ami szinte mindeütt megél. Ugyancsak ezen él a megritkult
nappali pávaszem (Inachis io) és a kis rókalepke (Aglais urticae) is. Nagyon megritkult a nagy rókalepke
(Nymphalis polychloros) is. Csonthéjasokon él, feltételezhetően a kevesebb vegyszerhasználat hatott kedvezően
a populációkra, akárcsak a sokáig eltünt vörös rókalepkére (N. xanthomelas).
A szenderek (Sphingidae) legnagyobb képviselője a halálfejes lepke (Acherontia atropos). Védettségét
mindössze feltűnő volta indokolja.
A kevésbé feltűnő, sokszor terepszínű bagolylepkék (Noctuidae) a lepkék fajokban leggazdagabb családja, a
közel 1400 európai fajból hazánkban 500 körüli fajuk él, melyek közül 46 védett, 8 fokozottan védett. A
fokozottan védett fajok között olyan is akad, amely már valószínűleg kihalt, mint a nagyfoltú bagoly (Oxytrypia
orbiculosa). A sziki ürömbagoly (Saragossa porosa kenderesiensis) is, melynek bennszülött alfaja az Alföldön
sziki ürmön él, míg a törzsfaj az Uralban fordul elő.
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13. fejezet - 12. A GERINCESEK
VÉDELME
1.
(Juhász, 2007, Kozák, 2007 alapján módosítva)
Az egykor élt élőlények közel 90%-a a földtörténet sodrában a folyamatosan változó környezeti feltételek
hatására eltűnt, kipusztult. A mai élővilág sokszínűsége hosszú evolúciós folyamat eredménye. A Földet
benépesítő állatok faj- és egyedgazdagsága a civilizáció megjelenésével párhuzamosan is folyamatosan
változott. A ma ismert és leírt állatfajok száma 1,5-1,8 millió. Ezek nagy része gerinctelen, döntően az
ízeltlábúak valamely csoportjából kerül ki. A leggazdagabb állatcsoportot a rovarok alkotják, mind a faj-, mind
az egyedszámot tekintve. Jelenleg a Földet a rovarok bolygójának is tekinthetjük a több, mint 1 milliós ismert
faj- és a megbecsülhetetlen nagyságrendű egyedszámuk alapján. A gerinces állatok – amelyek a leginkább
ismert állatcsoport – fajszáma alig több 44 000-nél (kb. 22 000 hal, 4 400 kétéltű, 5 000 hüllő, 9 700 madár, 4
300 emlősfaj).
A teljes állatvilághoz képest viszonylag kisebb képviseletű gerinces állatok számos faja a civilizáció
fejlődésével párhuzamosan vált az emberi tevékenység áldozatává, ritkábban nyertesévé. Az emberiség igényeit
közvetlenül is kiszolgáló gerinces állatok váltak először veszélyeztetett fajokká, majd az emberi környezet
átalakítása, a mezőgazdasági-, ipari termelés, az urbanizáció, a közlekedés fejlődése más állatcsoportok mellett a
gerincesek számos fajának kipusztulásához vagy csaknem teljes eltűnéséhez vezetett. Az utóbbi néhány
évszázadban csaknem 80 emlős és 140 madárfaj tűnt el végérvényesen a Földről. A kihalt állatfajok emlékére
létrehozott szimbolikus temetőkben pedig egyre növekszik az egyes állatfajokat jelző sírkövek.
Annak ellenére, hogy a gerinces állatok fejlett idegrendszerük, jó mozgásképességük, testformájuk révén
tökéletesen alkalmazkodtak élőhelyi viszonyaikhoz, az emberi tevékenység hatásait, a környezet globális és
lokális szennyezését számos faj egyre nehezebben képes tolerálni. Ezt a negatív hatást fokozza egyes gerincesek
állományának mértéktelen csökkentése. Így például a többnyire "K" stratégista ragadozó madarak és emlősök
populációi az átalakuló környezet mellett alig képesek a folyamatos vadászat, mérgezések és egyéb hatások
okozta állománycsökkenést természetes reprodukciójukkal pótolni. Csak néhány példát emelünk ki ennek
bizonyságára. Az egykor Mauritius szigetén élt óriás galamb, a dodó (Raphus cucullatus) a kíméletlen vadászat
és a betelepített ragadozók révén a XVIII. században teljesen kipusztult. Az atlantikus térségben egykor élt
röpképtelen óriás alka (Pinguinus impennis) óriási telepeit a kíméletlen tojásgyűjtés, vadászat sodorta
végveszélybe s 1844-ben az utolsó példányát is agyonverték. A XX. században, 1914-ben pusztult el az ÉszakAmerikában egykor milliós létszámú csapatokban élt vándorgalamb (Ectopistes migratoria) utolsó példánya.
Ezeket a példákat számos továbbiakkal is folytatni lehetne. Ezért, és sok faj globális veszélyeztetettsége miatt a
gerincesek védelme – számos más élőlényhez hasonlóan – kiemelt feladatot jelent a természetvédelem számára!

2. 12.1. A halak (Pisces) védelme
A halak jogi védelme
A hal és az ember között kialakult kapcsolat az emberiség fejlődésével egyidejű. Sok halfajt hasznosít az ember.
A gazdaságilag fontos fajok hasznosításának a szabályozása egyben ezek fennmaradását is eredményezi. Ha
kellő szabályozás hiányában a halfogás korlátlan lenne, akkor nagyon sok hal már eltűnt volna a természetes
vizekből. Azok a fajok, amelyek állománya erősen megritkult, vagy veszélyeztetett, nemzetközi szinten is
figyelemre érdemes, törvényes védelem alá került védett vagy fokozottan védett fajként.
Hazánkban a halak hasznosítását a hatályos, halászati vízterületekre kiterjedő törvény szabályozza (1997. évi
XLI. törvény a halászatról és horgászatró és ennek végrehajtására kiadott 78/1997. sz. FM rendelet). A törvény
és a rendelet felsorolja a tiltott halászati, horgászati módokat, amelyek a halat és annak élőhelyét károsíthatja.
Tilos a mérgező és kábító hatású anyagok, robbanószerek használata, tiltott a halakon súlyos sérülést okozó
eszközök (pl.: szigony) és módszerek (pl.: gereblyézés) alkalmazása is. A gazdaságilag fontos fajok fogását
további előírások is korlátozzák, mint a fajlagos tilalom és a mérettilalom.

46
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A GERINCESEK VÉDELME

A horgászati fajlagos tilalom azt a naptári időszakot jelenti, amelynek tartama alatt – az időszak általában az
adott faj szaporodási időszakát jelentik - az eredményes szaporodás érdekében tilos az adott faj példányainak
fogása. A jelenleg érvényben lévő általános tilalmi idők általában az állami kezelésű vízterületekre vonatkoznak.
Ettől a magánkezelésű horgászvizekben eltérő szabályok lehetnek.
Általános horgászati fajlagos tilalom:
• Sebes pisztráng október 1. - december 30.
• Csuka február 15. - március 31.
• Balin március 1. - április 30.
• Süllő március 1. - április 30.
• Kősüllő március 1. - május 31.
• Kecsege március 1. - május 31.
• Ponty május 2. - június 15.
• Márna május 2. - június 15.
• Jászkeszeg május 2. - június 15.
• Paduc május 2. - június 15.
• Szilvaorrú keszeg május 2. - június 15.
• Harcsa – (80 cm alatti) május 2. - június 15.
A mérettilalom annak esélyét biztosítja, hogy élete során legalább egyszer minden halegyed eredményesen
szaporodhasson. Ezért csak a már kifejlett, ivarérett egyedek hasznosíthatók (vihetők el). Az elvihető példányok
minimális testhossza - az orrcsúcstól a farokúszó kezdetéig mérve – az alábbi:
• Kősüllő, menyhal 20 cm
• Sebes és szivárványos pisztráng 22 cm
• Ponty 30 cm
• Süllő 30 cm
• Pisztrángsügér 30 cm
• Márna 40 cm
• Amur 40 cm
• Balin 40 cm
• Csuka 40 cm
• Kecsege 45 cm
• Harcsa 50 cm
A fenti méretektől az egyes horgászvizek szabályai eltérhetnek!
A horgászható halak védelme érdekében mennyiségi korlátozások is érvényesek. A felnőtt horgász a
méretkorlátozások alá eső halakból naponta fajonként 3 db-ot, összesen 5 db-ot tarthat meg. Kősüllőből
összesen 3 kg-ot, menyhalból és más halakból összesen 10 kg-ot tarthat meg. Az ifjúsági és gyermekhorgászok
megtartható zsákmánya is szabályozott.
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2.1. 12.1.1. A halakat veszélyeztető főbb tényezők
A természetes ökológiai rendszerek a civilizáció fejlődésével folyamatosan átalakultak, ennek minden
kedvezőtlen hatásával együtt. Az emberi társadalmi, technikai fejlődés a környezet csaknem minden elemét
felhasználva, maga hasznára formálta ezeket. Ennek a következménye az egyre kiteljesedő
környezetszennyezés, a természetes élőhelyek átalakulása, és az élővilág sokszínűségének csökkenése. A
kedvezőtlen hatások a Kárpát-medencében is felerősödtek. Ennek egyik látványos példája az egykori mocsarakés lápok lecsapolása, a folyószabályozás, a vízjárta területek kiterjedésének csökkenése, vízszennyezés,
tájidegen fajok megjelenése. Mindezek következtében a természetes halfaunánk átalakult, több faj visszaszorult
vagy csaknem teljesen eltünt, más, többnyire idegenhonos fajok állománya az őshonos fajok rovására
növekedett. A következőkben a legfontosabb, a természetes halállományt veszélyeztető tényezőket tekintjük át a
Kárpát-medencére vonatkoztatva.
A vízi környezet átalakítása – a folyószabályozás, mocsarak, lápok lecsapolása
A vízrendezés, a vízjárta területek kiszárítása és a folyók szabályozása döntően a XIX. század történései
hazánkban. A beavatkozásokat a növekvő népesség lakóhely, szántóföld igénye, állattartásra alkamas területek
létrehozása, a nagybirtokrendszer kiteljesedése indokota. A későbbi mederszabályozás, duzzasztóművek
kiépítése, a partvédelem egyben a villamosenergia termelés, hajózhatóság, öntözővíz biztosítás érdekében
zajlott. Ezek következtében a vízszint szabályozása mesterségesen történik. Ezzel együtt az eredeti ökológiai
feltételek teljesen átalakultak, ami a halállományra rendkívüli negatív hatást jelentett.
A folyószabályozás következtében eltűntek a sekély vízborítású árvízi területek, amivel megszüntek az igazi
halbölcsők. Az egykori holtmedrek, természetes kiöntések az egyik pillanatról a másikra vesztették el
vízutánpótlásukat, ami a halbőség végét is jelentette. Különösen az Alföldön csökkent a mocsarak és a lápok
területe, egyrészt a folyószabályozás, másrészt ezek vizének lecsapolása miatt. Az egykori legendás halbőségű
területek kiszáradtak, eltüntek. Számos, valaha tömegesen előfordult faj vált napjainkra védetté vagy fokozottan
védetté az állomány megritkulása miatt. Ilyen a lápi póc (Umbra krameri), vagy a réti csík (Misgurnus fossilis),
az átformált folyókban (pl.: Tisza) pedig megritkultak bizonyos reolfil fajok. Az egykori fokgazdálkodást ezért
már nem lehet megvalósítani a szabályozások után, csak jelentősebb vízügyi visszarendezés után.
A halak élőhelyi feltételeit jelentősen átformálták a duzzasztások is. Az eredetileg egységes folyóvízi
életfeltételek, így az áramlási viszonyok megváltoznak, hiszen az erőmű felett a vízmozgás lelassul, a víz a
hordalékát lerakja. Az duzzasztómű alatt az alvíz sebessége jelentősen növekszik, teljesen más ökológiai
feltételeket kialakítva. A folyóvízi zonáció változása egyben a halközösségek átalakulásához is vezetett. A
duzzasztás felett a stagnofil fajok számra válnak alkalmassá az életfeltételek, az alvízben pedig a reofil fajok
állománya növekszik. A duzzasztómű a vándorló halak számára csaknem teljesen áthidalhatatlan gátat jelent. Az
Al-Dunán megépült vízierőmű akadályozza a Fekete-tengerből a Dunán felfelé vándorló tokfélék mozgását,
megakadályozva, hogy ezek elérjék a természetes ívóhelyüket, a Duna felsőbb szakaszait. A duzzasztók fizikai
akadályait az un. hallépcsőkkel lehet kiküszöbölni. A hallépcsők a duzzasztók mellet épülnek, feladatuk az,
hogy a nagyobb szintkülönbséget kiegyenlítse, és a halak és más vízi szervezetek akadálytalanul
vándrolohassanak a folyó teljes hosszában. Magyarországon eddig a szigetközi Denkpálon, valamint 2007-től az
Ipolyon (Ipolytölgyesnél) épült hallépcső. A hallépcsők egyben az egykori ökológiai folyosókat is
visszaállíthatják. Utóbbi a Dunából ívni vándorló halak (pl.: Lota lota, Chondrostoma nasus) számára is
biztosíthatja a vándorlási útvonalat.
Vízszennyezések
A természetes vízterekbe nagy mennyiségben kerülnek olyan anyagok, amelyek veszélyeztetik a vízi
szervezeteket. A különböző szennyezőanyagok sokszor vezetnek halpusztulásához. A különböző
szennyezőanyagok közvetlenül kifejthetik toxikus hatásukat és akár teljes pusztulást is okozhatnak. A vízbe
kerülő különböző anyagok káros hatásukat a táplálékláncon keresztül fejtik ki. Minél magasabb trofikus szintet
képvisel a faj, annál nagyobb mértékben akkumulálja a szervezet a káros anyagokat. Egy ragadozó hal testében
nagyságrenddel több nehézfén halmozódhat fel, mint egy növényevő faj egyedében. Ha a szer közvetlenül nem
okoz pusztulást, a toxikus hatás folyamatosan a hal életfolyamataira hat, ami végül ugyancsak kedvezőtlen
változást okoz (pl.: fejlődési rendellenességhez) vezet. A leggyakoribb mérgező anyagok a nehézfémek (pl.:
ólom, réz, higany, cink, mangán), amelyek döntően az ipari tevékenység révén kerülnek a vízbe. Hazánkban
nehézfémekkel az egyik legszennyezetebb folyó a Sajó volt, ami miatt a folyóból kifogott halak fogyasztását
sem ajánlották. A nehézfémek számos életfolyamatot gátolnak vagy torznövekedést is előidézhetnek a halakban.
Az ipari termelés átalakulásával napjainkban jelentősen csökkent a folyó szennyezettsége és a vízbe visszatértek
az eredeti fauna tagjai (pl.: fejes domolykó – Leuciscus cephalus -, menyhal – Lota lota -).
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A vízszennyező anyagoknak számos további csoportja is ismert. Az ammónia, a fenolszármazékok, az olaj és
származékai, peszticidek (gomba- és rovarirtószerek), mosószerek hatóanyagai (detergensek) egyaránt
veszélyezetik a vízi élővilágot. Az utóbbi évek legnagyobb halpusztulását okozta a 2000. évi tiszai cianid- és
nehézfémszennyezés. A feltételezések szerint a Tisza magyaroszági szakaszán 1240 tonna halat pusztult el.
Különösen érzékenynek bizonyultak a cianid vegyületekre a busafajok, a különböző keszegfajok, a süllő, a
harcsa, és a ponty, és számos védelem alatt álló faj is (pl.:bucók - Zingel spp, selymes durbincs - Acerina
schraetzer, küllők -Gobio spp.).
(2000. január 30-án Romániában gátszakadás történt a Nagybánya (Baira Mare) melletti Zazár település
közelében fekvő, különböző vegyi anyagokat tartalmazó zagytározó töltésén. A nagybányai román-ausztrál
vegyesvállalat, az Aurul Rt. 93 ha területű zagytározója január végén olyan nagy mennyiségű csapadékterhelést
kapott, aminek a következtében január 30-án kb. 22 órakor a töltés mintegy 25-30 m szélességben átszakadt.
A gát helyreállítása több mint 2 napig tartott. Ez alatt kb. 100 ezer m3 nagy koncentrációjú, cianiddal és
nehézfémekkel erősen szennyezett víz ömlött a földeken át előbb a Zazár-, majd a Lápos-patakon keresztül a
Szamosba, később a magyarországi torkolat után a Tiszába. A szennycsóva még a Dunában is mérhető
változásokat okozott.
Az elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja mintegy 400 mg/l, fémekhez kötődő cianid volt. A kiszabadult
szennyvíz cianid tartalmát a rendelkezésre álló adatok alapján közel 110 tonnára lehetett becsülni
A Szamoson az országhatárt Csengernél február 1-én délután érte el a cianid szennyeződés. Maximális
koncentrációnak 32,6 mg/l-ot mértek, ami az érvényben lévő határérték több mint 320-szorosa. Az MSZ-12749
az "erősen szennyezett" osztályba sorolt víznél is legfeljebb 0,1 mg/l cianid koncentrációt enged meg.
A cianid mellett jelentős mértékben lehehett kimutatni különböző kémiai komplex formában kötött
nehézfémeket. A legnagyobb koncentrációjú réz mellett a természetes eredetű koncentrációt meghaladó
mértékben elsősorban cink, kisebb mértékben ólom és ezüst is érkezett a szennyezett vízzel.
A cianidvegyületek az enzimgátlók csoportjába sorolható erős mérgek, amely a sejtlégzést gátolják. A sejtlégzés
a tápanyagok lebontásához, ezáltal az energiatermeléshez szükséges oxigén felvételét és biológiai oxidáció
során keletkezett szén-dioxid leadását jelenti. Ezt a folyamatot azonban már igen kis mennyiségű cianid is képes
meggátolni.. A legtöbb vízi élőlény, így a halak fokozottan érzékenyek a cianidra, aminek kisebb koncentrációja
is letális hatást okozhat.
A szennyezőanyag levonulása alatt a Szamosban 20 és 30 mg/l, a Tisza Szamos alatti szakaszán 10 és 15 mg/l
között változott a cianid koncentráció, majd a Tiszán lefelé ez folyamatosan csökkent. Ezt a beömlő
mellékvízfolyások hígították, másrészt a Tisza-tóban a szennyező hullám érkezése előtt betározott víznek a
szennyező hullám odaérkezése utáni fokozatos leeresztése is csökkentette. Az országot elhagyó Tisza vízben
1,49 mg/l volt a maximális koncentráció, ami még mindig mintegy 150-szeresen haladta meg az elfogadható
vízminőségi határértéket. Február 2-án a késő délutáni órákban jelent meg a cianidos víz a Tiszában. Február 5én érte el Tokaj térségét, ahol már a jégmentes vízfelszínen megjelentek a haltetemek. A Tiszalöki -vízlépcsőt
február 5-én az esti órákban érte el a szennycsóva, Polgár-Tiszaújváros térségében február 6-án mutatták ki a
cianidot. A Közép-Tisza vidékét, így a Tisza-tó térségét február 7-én a reggeli órákban érte el a szennyező
hullám, majd folyamatosan vonult át a Kisköre alatti folyószakaszokon és február 10-én a késő délutáni órákban
hagyta el a Közép-Tisza vidékét.)

2.2. 12.1.2. Védett és fokozottan védett halak
1974-ben az addig védett madárfajokon túl 96 gerinces állatfaj (halak, kétéltűek, hüllők, emlősök) törvényes
védelmét hirdették ki, egyben minden faj eszmei értékét is meghatározva. Jelenleg fokozott védelemben részesül
a mindkét hazánkban előforduló ingola (Eudontomyzon danfordi, E. mariae), és 5 halfaj (Barbus peloponnesius
petenyi, Hucho hucho, Umbra krameri, Zingel zingel, Zingel sterber). További 27 faj szerepel a védett fajok
között.
A védett és fokozottan védett fajok mindennemű hasznosítása, tartása, tenyésztése tilos vagy csak a szakhatóság
külön engedélye mellett lehetséges.
A hazai védettségen túl számos halfajra különböző nemzetközi szintű védettség is vonatkozik. A Magyarország
által is elfogadott, törvényben kihirdetett egyezmények közül a vadonélő növény és állatfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló Washingtoni Egyezmény (CITES) kategorizálja a hatálya alá besorolt fajokat. Az
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egyezmény II. oszlopába tartoznak a nagy termetű tokfélék, amelyek egykor hazánk vizeit is benépesítették.
Ezek fogása és kereskedelme az adott részes ország szakhatóságának az engedélye alapján lehetséges.
Az európai vadon élő növények és állatok valamint természetes élőhelyeik védelméről intézkedő Berni
Egyezmény különböző függelékei közül a II-ban a fokozottan védett, a III-ban a védett, sérülékeny állományú
fajok kaptak helyet. A hazai halfajaink közül II-es kategóriás az Umbra krameri, a III. függelékbe 41 faj került.
Az Európai Unió egyik természetvédelmi dokumentuma az 1992-ben rkihirdetett a Madár-és Élőhelyvédelmi
Irányelv. Az irányelv a hatálya alá eső fajokat különböző védelmi szempontok szerint osztályozza. A hazai
halak közül számos faj az irányelv II., IV. és V. függelékében is helyet kapott.

2.3. 12.1.3. A hazai halfauna természetvédelmi értékrendszere
A halfauna természetvédelmi minősítésére Guti (1993) dolgozott ki egy, az egyes vízterekben élő halközösségek
összehasonlítására is alkalmas értékrendszert. E szerint a hazai halfajok 8 természetvédelmi veszélyeztettségi
kategóriába sorolhatók (kipusztult, eltűnő, veszélyeztett, ritka, tömeges, bevándorló, exotikus, unikális),
amelyek értékszámot is kapnak:
Kipusztult - nincs értékrendje (az utóbbi 50 évben nincs adata a határokon belül)
Eltűnő - értékrend: 4 (Az utóbbi évszázadban a populáció mérete a kritikus szint alá csökkent)
Veszélyeztetett - értékrend 3 (A populációk egyedszáma és az élőhelyek kiterjedése csökken)
Ritka -értékrend 2 (Sajátos élőhelyi feltételek között kis egyedszámban élő faj)
Tömeges – értékrend: 1 (A természetes vizekben gyakran nagy egyedszámban jelenik meg)
Bevándorló – nincs értékrend (Európai elterjedésű faj, korábban nem volt önfenntartó állománya)
Exotikus – nincs értékrend (tájidegen betelepített vagy behurcolt faj)
Unikális – értékrend: 2 (Az utóbbi száz évben egy-egy lokális élőhelyen önfenntartó állományt létrehozó faj)
A Duna vízgyűjtőjén belül az endemikus fajok értékrendje 1 egységgel növekszik a veszélyeztetettségi
kategóriáknak megfelelő értékszámhoz képest.
Egy adott víztér tényleges halközösségének természetvédelmi minősítése a fentiek alapján számszerűsíthető,
meghatározva a faunalista abszolut és relatív természetvédelmi értékét.
A fauna abszolut természeti értéke (TA) a faunaelemek értékrendjeinek és az endemikus fajok számának
összege, azaz:
TA=4nE+3nv+2nR+nT+0nx+0nX+2nU+ N
nE: eltűnő fajok száma, nV a veszélyeztetett fajok száma, nR: ritka fajok száma, nT: tömeges fajok száma, nX:
exotikus fajok száma, nU: unikális fajok száma, N: endemikus fajok száma
A fauna relatív természeti értéke az abszolut természeti érték (TA) és az értékrenddel jellemzett faunaelemek
számának hányadosa:
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A fauna abszolut természeti értéke főként a veszélyeztetett fajokat mennyiségét, a relatív természeti érték azok
arányát tükrözi.
Összehasonlításul néhány hazai víztér abszolut és relatív természetvédelmi értéke:
4. sz. táblázat: Néhány magyarországi víztér halfaunájának abszolut és relatív természetvédelmi értéke
Víztér

TA

TR

Hivatkozás

Felső-Tisza

88

2,05

Györe,
(1995)

Tisza-tó

71

1,51

Juhász (2002)

Körös-vidék

69

1,38

Sallai (1997)

Keleti-főcsatorna

66

1,61

Kovács (1998)

Bódva (teljes szakasz)

65

1,91

Juhász (2005)

Bodrog

64

1,78

Hoitsy (1995)

Hármas-Körös

58

1,63

Györe, Sallai (1998)

Zagyva

47

1,56

Harka (1989)

Bódva (szlovák szakasz)

45

2,05

Juhász (2005)

Nyugati-főcsatorna

43

1,22

Kovács (2000)

Hortobágy

40

1,33

Harka (1985)

Dél-Nyírség

27

1,08

Juhász, Sallai (2002)

Sallai,

Csikai

Az IUCN, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió már az 1960-as évektől kezdeményezte a veszélyeztetett fajok
"vörös listás" rangsorolását, az egyes fajokat természetvédelmi státuszba sorolással. Noha halakra e listákban
nincs utalás, számos szerző (Lelek, 1987, Guti,1993, Keresztessy, 1994,) a halfajokra is alkamazza ezeket. Az
IUCN kategóriák az alábbiak (kibővítve a hazai halfajokra alkalmazott státuszokkal):
Endangered (E): közvetlenül veszélyeztetett faj, néhány izolált, kis kiterjedésű habitatban, alacsony
egyedsűrűséggel - eltűnő faj (pl.: Eudontomyzon danfordi, Umbra krameri)
Vulnerable (V): ritka előfordulású, a környezet változásait nehezen elviselő - veszélyeztetett faj (pl.: Huso huso,
Acipenser ruthenus)
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Rare (R): természetesen kis számú populációkban élő fajok, amelyek a az élőhelyi viszonyok stabilitása esetén
fennmaradhatnak - ritka faj (pl.: Rutilus pigus virgo, Leuciscus leuciscus)
Intermediate (I): gyakoribb faj, amely állománya a környezeti állapot romlása esetén az előző kategóriákba
kerülhet - mérsékelt gyakoriságú faj (pl.: Abramis bjoerkna, Tinca tinca)
Abundant (A): állománya védelmet nem igényel – gyakori (pl.: Esox lucius, Rutilus rutilus).
Introduced - Exotikus (E): behurcolt vagy betelepített halfaj, amely más állatföldrajzi régióban őshonos - nem
őshonos (pl.: Ctenopharyngodon idella, Carassius auratus)
5. sz. táblázat. Védett halfajok a különböző jogszabályok alapján
Magyar név

Latin név

Tiszai ingola

Eudontomyzon
danfordi

Dunai ingola

Eudontomyzon
mariae

Viza

1974

1982

1988 1993 1996 2001 Ft

+

+

+

+

+

250.000

+

+

+

+

+

+

100.000

Huso huso

-

-

+

+

+

+

10.000

Vágótok

Acipenser
gueldenstaedtii

-

-

+

+

+

+

10.000

Simatok

Acipenser
nudiventris

-

-

+

+

+

+

10.000

Sőregtok

Acipenser
stellatus

-

-

-

+

+

+

10.000

Kecsege

Acipenser
ruthenus

+

-

-

-

-

-

-

Dunai nagyhering Alosa pontica

-

-

-

-

-

+

2.000

Leánykoncér

Rutilus pigus

Gyöngyös koncér Rutilus
meidingeri

-

-

-

-

-

+

10.000

frisii -

-

-

-

-

+

2.000

Nyúldomolykó

Leuciscus
leuciscus

-

-

+

-

-

-

-

Vaskos csabak

Leuciscus souffia +
agassizi

+

+

+

+

+

10.000

Fürge cselle

Phoxinus
phoxinus

-

-

-

+

+

+

2.000

Kurta baing

Leucaspius
delineatus

-

-

+

+

+

+

2.000

Sujtásos küsz

Alburnoides
bipunctatus

+

+

+

+

+

+

2.000

Állas küsz

Chalcalburnus
chalcoides

-

-

-

+

+

+

10.000

Petényi-márna

Barbus
peloponnesius
petenyi

+

+

+

+

+

+

100.000

Fenékjáró küllő

Gobio gobio

-

-

-

-

-

+

2.000

Halványfoltú
küllő

Gobio
albipinnatus

+

+

+

+

+

+

10.000

Felpillantó küllő

Gobio
uranoscopus

+

+

+

+

+

+

50.000

Homoki küllő

Gobio kessleri

-

-

+

+

+

+

10.000

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus -

-

-

-

-

+

2.000
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Réticsík

Misgurnus fossilis +

+

+

+

+

+

2.000

Vágócsík

Cobitis
elongatoides

+

+

+

+

+

+

2.000

Törpecsík

Sabanejewia
aurata

+

+

+

+

+

+

2.000

Kövicsík

Barbatula
barbatula

+

+

+

+

+

+

2.000

Lápi póc

Umbra krameri

+

+

+

+

+

+

100.000

Pénzes pér

Thymallus
thymallus

-

-

-

+

+

+

10.000

Dunai galóca

Hucho hucho

+

+

+

-

+

+

100.000

Tüskés pikó

Gasterosteus
aculeatus

-

+

+

-

-

-

-

Botos kölönte

Cottus gobio

-

-

+

+

+

+

10.000

Cifra kölönte

Cottus poecilopus +

+

+

+

+

+

10.000

Széles durbincs

Gymnocephalus
baloni

-

-

-

+

+

+

2.000

Selymes durbincs Gymnocephalus
schraetser

+

+

+

+

+

+

10.000

Magyar bucó

Zingel zingel

+

+

+

+

+

+

100.000

Német bucó

Zingel streber

+

+

+

+

+

+

100.000

Folyami géb

Neogobius
fluviatlis

-

-

+

+

-

-

-

Tarka géb

Proterorhinus
marmoratus

+

+

-

-

-

+

2.000

18

19

26

28

28

34

MINDÖSSZESE
N

53
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A GERINCESEK VÉDELME

3. 12.2. A kétéltűek (Amphibia) védelme
A magyar és a nemzetközi természetvédelem hamar felismerte a kétéltűek ökológiai szerepét, a veszélyeztető
tényezők hatását, egyes fajok gazdasági jelentőségét. Ennek ellenére Magyarországon a kétéltűek tényleges faji
védelme csak 1974-től valósult meg. Ettől az időszaktól kaptak a hazai kétéltűfajok eszmei értékkel kifejezett
védelmet. A jogszabályban kihirdetett teljes faji védelem azóta is fennmaradt, tehát hazánkban az összes
kétéltűfaj törvényes védelem alatt áll! Nemzetközi viszonylatban is jelentős védelmet kaptak a kétéltűek. A
különböző nemzetközi természetvédelmi egyezmények számos kétéltű fajt sorolnak fel, ezek között a
hazánkban előforduló fajok is szerepelnek.

3.1. 12.2.1. A kétéltűek gyakorlati védelmének lehetőségei
A kétéltűek élőhelyeinek védelme
A kétéltűek törvényes faji védelme csak az egyik lehetőség ezen állatok fennmaradásának biztosítására.
Önmagában a faji védelem nem elegendő. Mindenképpen gondoskodni kell a. A kétéltű populációk védelmét
legjobban az élőhelyek fennmaradása biztosíthatja! Az élőhelyvédelem a védett természeti területeken
biztosítható leginkább, de másutt is indokolt lehet. Különösen fontosak a természetes és mesterséges, elsősorban
sekélyebb vizű állóvizek (pl.: halastavak), csatornák, kisebb természetes folyóvizek, kubikgödrök, és azok a
kisvizek, amelyek tavasszal vízbőek, de nyárra akár ki is száradhatnak, vagy vízkészletük jelentősen csökken.
Ezek a peterakás, és a szaporodás fő helyei, de igen sok faj állandó élőhelyét is jelentik (pl.: lápok, mocsarak,
mocsárrétek). A kétéltűek vándorlási útvonalainak biztosítása
Magyarországon csak a legutóbbi években valósult meg a hatályos törvényi előírások (pl.: a 95/LIII. sz. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól és a 96/LIII. sz. törvény a természet védelméről) alapján, hogy
nagyobb beruházások, elsősorban vonalas létesítmények megépítése előtt környezetvédelmi hatásvizsgálatot
kell készíteni. Amennyiben e vizsgálatok megállapítják, hogy a tervezett beruházás kétéltűek mozgását
(vándorlását) erősen csökkenti vagy lehetetlenné teszi, akkor műszaki megoldásokkal kell ezt biztosítani. Ilyen
céllal készültek el hazánkban több autópálya mellett békaterelő rácsok, és az út alatt un. ökológiai folyosók
"békaátjárók". A vándorlás elsősorban a szaporodási időszakban kifejezett, amikor a víztől messzebb eltávolodó
fajok egyedei is nagy számban vándorolnak a lehetséges petézőhely felé. Ez a vándorlás a szaporodási időszak
végén és a kifejlődőtt utódok révén visszafelé is megismétlődik. Ott is elrendelheti a természetvédelmi hatóság a
békaterelők kialakítását, ahol az útmenti árkokból az éjszaka mozgó békák nagy tömege kerülhet az úttestre.
Békamentő akciók
Ahol a közutak mellett jelentős az időszakos békapusztulás, aktív természetvédelmi csoportok ún. békamentő
akciókat szerveztek. E tevékenység lényegét az jelentette, hogy az utak mellett kialakított terelőlapok mentén
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leásott vödrökbe került békákat átvitték az út másik oldalára, és ott szabadon engedték ezeket. Ugyancsak a
kétéltűek, elsősorban a békák mentésének aktív formája a peték össszegyűjtése és biztonságos víztérbe történő
áttelepítése. Erre akkor kerülhet sor, ha a korán leívott békák olyan víztérben szaporodtak, ahol nyilvánvaló,
hogy a víz hamarabb fog eltünni, mint ahogy a peték és a lárvák kifejlődhetnének. A kétéltűek védelmének
egyik hatékony formája az ismeretterjesztés, tudatformálás, kétéltűekkel kapcsolatos előadások tartása, a
lakosság szélesebb körének felvilágosítása. Ehhez különböző írott és elektronikus kiadványok, plakátok, táblák,
előadások, szakmai műsorok szükségesek.

55
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A GERINCESEK VÉDELME

3.2. 12.3. A hüllők (Reptilia) védelme
A legtöbb hazai hüllőfaj nem közvetlenül veszélyeztetett, azonban a veszélyeztetettek kritikus helyzetűek, míg
az egyelőre stabilnak tűnő helyzetűek státusza nagyon könnyen változhat. A hazánkban előforduló 15 hüllőfaj
mindegyike védett, 3 faj közülük fokozottan védelem alatt áll. A hazai fajok különböző nemzetközi
egyezményekben is szerepelnek, melyek alapján nemzetközi kötelezettségeink, Európai Közösségi feladataink
is vannak ezekkel kapcsolatban. Ezen kívül az egyes fajok helyzetének megítélése, az esetleges problémák
kezelése nem egyszerű, mert bár a közelmúltban napvilágot látott Magyarország herpetológiai atlasza (Puky és
mtsai., 2006), továbbra sem mondhatjuk el azt, hogy tökéletesen ismernénk az egyes hazai hüllőfajok
elterjedését, és különösen nem állománynagyságukat. A hüllőfajaink kapcsán is igaz az, hogy az egyik
legfontosabb veszélyeztető tényező az élőhelyeiknek az eltűnése, az antropogén eredetű zavaró hatások
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megjelenése és felerősödése, melyek vagy közvetlenül az állatokat, vagy táplálékbázisukat, pihenő és
telelőhelyeiket veszélyeztetik. A hüllők viszonylag korlátozott lehetőségekkel bírnak a nagyobb távolságok
megtételét, az akadályok leküzdését illetően, így akár egy út, csatorna, mezőgazdasági tábla, vagy erdősítés is
izolálhatja a populációikat egymástól, illetve optimális telelőhelyeiktől, és a megfelelő terjedési utakat biztosító
élőhely- illetve tájszerkezet hiányában az ilyen területekről gyorsan végleg eltűnhetnek.
A hüllők védelmét tekintve is meghatározó jelentőségű a környezeti nevelés szerepe. Csak felvilágosítással,
kisgyermekkortól történő neveléssel érhető el az, hogy a babonás félelemmel tisztelt, de sokszor ebből adódóan
ellenszenvvel tekintett és ok nélkül pusztított hüllőknek (e tekintetben különösen hátrányos helyzetűek a
veszélyesnek tekintett kígyók) megváltozzon a megítélése. Ez nagyon fontos, mert például a rákosi vipera
esetén olyan kicsi az egyedszám, hogy minden egyes egyed elpusztítása, befogása pótolhatatlan veszteséget
jelent a vadon élő állomány számára.
A harmadik, számos fajt tekintve elsőszámú veszélyeztető tényező a hobbiállat tartás. Sok hüllőfaj szerepel a
Washingtoni Egyezmény (CITES) nemzetközi kereskedelmüket szabályozó listáin, aminek az oka, hogy
egzotikusságuk, sőt sokszor kifejezetten a veszélyességük miatt számos fajt előszeretettel tartanak
hobbiállatként. Ugyanakkor olyan módon történő tartásuk, hogy a fogságba került állatok igazán hosszú életűek
legyenek, sőt ott ténylegesen szaporodjanak is, nem megoldott, vagy csak nagy szakmai hozzáértéssel
megvalósítható. Ez a tény pedig mindig újabb vadon élő egyedek befogását, kereskedelmi forgalomba kerülését
generálja. Másik járulékos, természetvédelmi szempontból aggályos következménye a felelőtlen hobbiállat
tartásnak az, hogy a feleslegessé vált, megunt egyedek gyakran végzik eredeti élőhelyüktől esetleg kontinensnyi
távolságra a szabad természetben. Az így elengedett, esetleg elsmszabadult példányok nagy része elpusztul,
azonban kedvező körülmények esetén életben maradhatnak, sőt akár még szaporodhatnak is, veszélyeztetve
ezzel az eredeti, őshonos faunát. Erre sajnálatos módon élő példák a hazánk számos területéről előkerült
ékszerteknősök.

3.2.1. 12.3.1. A hazai hüllőket veszélyeztető tényezők
A hüllőfajaink kapcsán is igaz az, hogy az egyik legfontosabb veszélyeztető tényező az élőhelyeiknek az
eltűnése, az antropogén eredetű zavaró hatások megjelenése és felerősödése, melyek vagy közvetlenül az
állatokat, vagy táplálékbázisukat, pihenő és telelőhelyeiket veszélyeztetik. A hüllők viszonylag korlátozott
lehetőségekkel bírnak a nagyobb távolságok megtételét, az akadályok leküzdését illetően, így akár egy út,
csatorna, mezőgazdasági tábla, vagy erdősítés is izolálhatja a populációikat egymástól, illetve optimális
telelőhelyeiktől, és a megfelelő terjedési utakat biztosító élőhely- illetve tájszerkezet hiányában az ilyen
területekről gyorsan végleg eltűnhetnek.
A hüllőfajok megítélése vegyes képet mutat. Ugyanúgy megtalálható az irányukba mutató vonzalom, mint az
ellenszenv. Európát tekintve inkább ez utóbbi az erősebb, különösen a kígyók tartoznak a "nem szeretem"
állatok közé.
A hüllők védelmét tekintve is meghatározó jelentőségű a környezeti nevelés szerepe. Csak felvilágosítással,
kisgyermekkortól történő neveléssel érhető el az, hogy a babonás félelemmel tisztelt, de sokszor ebből adódóan
ellenszenvvel tekintett és ok nélkül pusztított hüllőknek (e tekintetben különösen hátrányos helyzetűek a
veszélyesnek tekintett kígyók) megváltozzon a megítélése. Ez nagyon fontos, mert például a rákosi vipera
esetén olyan kicsi az egyedszám, hogy minden egyes egyed elpusztítása, befogása pótolhatatlan veszteséget
jelent a vadon élő állomány számára.
A harmadik, számos fajt tekintve elsőszámú veszélyeztető tényező a hobbiállat tartás. Sok hüllőfaj szerepel a
Washingtoni Egyezmény (CITES) nemzetközi kereskedelmüket szabályozó listáin, aminek az oka, hogy
egzotikusságuk, sőt sokszor kifejezetten a veszélyességük miatt számos fajt előszeretettel tartanak
hobbiállatként. Ugyanakkor olyan módon történő tartásuk, hogy a fogságba került állatok igazán hosszú életűek
legyenek, sőt ott ténylegesen szaporodjanak is, nem megoldott, vagy csak nagy szakmai hozzáértéssel
megvalósítható. Ez a tény pedig mindig újabb vadon élő egyedek befogását, kereskedelmi forgalomba kerülését
generálja. Másik járulékos, természetvédelmi szempontból aggályos következménye a felelőtlen hobbiállat
tartásnak az, hogy a feleslegessé vált, megunt egyedek gyakran végzik eredeti élőhelyüktől esetleg kontinensnyi
távolságra a szabad természetben. Az így elengedett, esetleg elszabadult példányok nagy része elpusztul,
azonban kedvező körülmények esetén életben maradhatnak, sőt akár még szaporodhatnak is, veszélyeztetve
ezzel az eredeti, őshonos faunát. Erre sajnálatos módon élő példák a hazánk számos területéről előkerült
ékszerteknősök, sőt aligátorteknősök, vagy a csupaszujjú gekkók balatonszéplak-felsői illetve a budaörsi úti kis
populációi (Ujhelyi, 2005).

57
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A GERINCESEK VÉDELME

58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

12. A GERINCESEK VÉDELME

4. 12.4. A madarak védelme
A hazai állatfajok védelmének a történetében a legrégebbi múltra a madárvédelem tekinthet. Hazánkban a
madarak életmódját, biológiáját, gazdasági jelentőségét már régóta kutatják, értékelik intézményesen, mely
tevékenység egyben a hazai természetvédelem, a fajvédelem alapját is képezte. Az 1872. évi VI. törvénycikk a
madárfészkek pusztítását és a tojásgyűjtést is tiltotta. Az 1883-as vadászati törvény is rendelkezik
madárvédelemről, tekintve, hogy az énekes madarak vadászatát minden időben megtiltotta, s más madárfajok
vadászatát is szabályozta. Az 1894-ben született mezővédelmi törvény a mezőgazdaságra nézve hasznos
madarak védelméről intézkedett és a mezőőrök feladatául írta elő ezek téli etetését, fészekodúk telepítését.
1893-ban megalakul az első, a madarak kutatásával és védelmével foglalkozó intézmény, a Magyar
Ornithológiai Központ (MOK). Vezetője Herman Ottó lett, aki a madárvédelem és a természetvédelem igaz
apostola volt ebben az időben. A “Madarak hasznáról és káráról" című, a mai napig utolérhetetlen stílusban
megírt könyve a madarak megbecsülésére és védelmére íródott. 1901-ben egy miniszteri rendelet 132 madárfaj
teljes körű védelmét biztosította. Ez a jogszabály többször módosulva további madárfajokra terjesztette ki a
védelmet. 1906-ban az akkor kultuszminiszter rendeletben hírdette ki az állami népiskolák számára a Madarak
és Fák Napjának kötelező megünneplését. Ebben Herman Ottó mellett nagy szerepe volt Chernel Istvánnak is,
aki a hagyományos madárvédelem egyik hazai megalapítójának is számít. 1954-ben csaknem az összes,
hazánkban élő madár védelmet kapott. Az 1961-es természetvédelmi törvény jogszabálya további védettséget
határoz meg, majd 1974-től a védett fajoknak eszmei értéket határoztak meg, összesen 319 fajt érintve. Az
1982-ben megjelent természetvédelmi törvény 320 fajt sorol védetté. Ettől kezdve a védett és a fokozottan
védett fajokat is megkülönböztetik. 1993-tól 340 madárfaj áll törvényes védelem alatt. A fajlista ezután többször
is módosult, legutóbb a 13/2001-es és a 23%2005. sz. KöM/KVvM rendelet szabályozta a növény- és állatfajok,
így a madarak védelmét. Ennek értelmében a legmagasabb természetvédelmi értékű fajok között 1 000 000 Ft.
eszmei értékű 7 madárfaj (Anser erythropus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Falco cherrug, Haliaëtus
albicilla, Numenius tenuirostris, Otis tarda). A vadászható fajok kivételével minden faj védelem alatt áll. A
hazai védett fajok listáján nem szerepel, de az EU-s ajánlások miatt 5 faj névleges, 1 000 Ft-os természetvédelmi
értéket kapott (Cygnus olor, Larus argentatus, Passer domesticus, Phalacrocorax carbo, Sturnus vulgaris). Az
Európai Unió első természetvédelmi szabályozását a Madárvédelmi Irányelv jelentette (79/403). Ez kiegészült
az 1982-ben született Élőhelyvédelmi Irányelvvel (92/43). A Natura 2000-es irányelv alapján pedig az előző
irányelvek figyelembevételével Különleges Madárvédelmi Területek kialakítására is lehetőség nyílik (Important
Bird Areas - IBA).
Több madárfaj állományának fenntartása, gyarapítása érdekében a tényleges jogi védelmen kívül gyakorlati
madárvédelem valamely formáját is igényli.
A gyakorlati madárvédelem egyrészt a legveszélyeztetettebb madárfajok (pl. ragadozó madarak) valamint a
nagyobb állományban megjelenô, de természetvédelmi, biológiai, gazdasági szempontból fontos fajok, ezek
életközösségeinek, élettereinek védelmében történô intenzív közreműködést jelent.
A hagyományos madárvédelem már csaknem egy évszázados múltra tekinthet vissza. Eleinte a védelem a
gazdaságilag fontos fajokra irányult, majd kiterjedt az odú és bokorlakó madarak telepítésére, a téli
madáretetésre, a madárkártételek elhárítására, megelôzésére.
A környezetünket utóbbi évtizedekben ért káros hatások, a megváltozott környezeti feltételek, egyre nagyobb
veszélyeztető tényezôvé váltak az állatvilágra, így a madárvilágra nézve is. Az ipari és mezôgazdasági termelés,
a környezetszennyezés két okból vált a madártársulások számára rendkívül kedvezôtlen változások elindítójává.
Az ökológiai tényezôk megváltozása egyrészt lecsökkenti, vagy elpusztítja a tápláléklánc valamely elemét, ami
a madárfajok táplálkozásának az átalakulását vagy táplálék hiányában elvándorlását, pusztulását
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eredményezheti. A táplálékbázis elvesztésén túl megszűnnek vagy korlátozódnak a madarak számára alkalmas
élőhelyek (fészkelő, táplálkozó, pihenő, éjszakázóhelyek), melyek egyes fajok állományának csökkenésében, a
fiókamortalitás, növekedésében megvalósulva, részleges vagy teljes kipusztuláshoz vezethet.
A fentiekben a természetvédelmi jogszabályok csak a passzív védelmet jelentenek. Ilyen esetekben a
hagyományos madárvédelmen túl a madárvédelem intenzív formája, mint a zárttéri tenyésztés, repatriáció,
fészekőrzés, tojás és fiókamentés, élőhely kialakítás, veszélyeztető tényezők csökkentése biztosíthatja a kellô
védelmet.
A hagyományos madárvédelem gyakorlatába soroljuk a mesterséges fészkek, fészekodúk telepítését,
fészkelőhelyek kialakítását, a madarak téli etetését. Hazai viszonylatban először a kiskertek madárvédelmének
népszerűsítését a század első felében Csörgey Titusz kezdeményezte, majd a hagyományos madárvédelem
hazai fő népszerűsítôjének Vertse Albertet tekinthetjük, aki több kiadást is megért "Madárvédelem" című
könyvével tette ismertté és népszerűvé a madarak védelmének, ismertetve az alapvetô gyakorlati teendôket.
Munkássága során a különböző odúlakó fajok számára több odútípust is kifejlesztett.
A mesterséges fészekodúknak méretük és bejárati nyílásuk (röpnyílás) alapján az alábbi típusai alkalmazhatók
eredményesen:
A típusú odú, kis méretű, amely kék- és barátcinege megtelepítésére szolgál. Röpnyílásának átmérôje 25 mm,
mélysége 16-20 cm, belső átmérôje 10 cm. Kis méretei miatt ez az odú "verébmentes".
A "B" típusú mesterséges fészekodú két röpnyílással készül. A legáltalánosabban használt B32-es röpnyílása 32
mm, a B46-é 46 mm. Az odúk mérete egységesen mélységben 18-20 cm, belső átmérőjük 10-12 cm. A B32-es
típus széncinege, csuszka, mezei veréb, kerti rozsdafarkú, a tágabb bejáratú B46-os odú elsősorban seregély,
szürke légykapó, örvös légykapó, házi rozsdafarkú megtelepítésére szolgál.
A "C"odú röpnyílása 5x5 vagy 5x10 cm. Üregének mélysége és szélessége 10 cm. Elsôsorban szürke légykapó,
házi és kerti rozsdafarkú, barázdabillegetô, hantmadár megtelepítésére alkalmas.
A "D" mintájú, nagyméretű odú mélysége 25-30 cm, szélessége 18-20 cm. Röpnyílása lehet 6, 8 vagy 12 cm,
attól függôen,hogy milyen faj számára készül. A kisebb búbos banka, a nagyobb röpnyílású szalakóta, csóka,
egyes baglyok megtelepítésére szolgál. A fentieken kívül készülhet mesterséges odú fatönkbôl is, a harkályodú
mintájára.
Az odúkat célszerű természetközeli erdôkben, fasorokban telepíteni, de eredményesen alkalmazhatók
gyümölcsösökben, kertes házak fáira, házfalra, parkokba kihelyezve is. A nagyobb méretű odúkat zavartalanabb
helyre célszerű telepíteni (pl. öreg parkok, nagyobb kiterjedésű erdők) a rejtettebb életmódú fajok megtelepítése
érdekében.
A fentiekben felsorolt, hagyományos odútípusok mellett számos egyéb költőláda, zárt, mesterséges fészkelőhely
ismert- és alkalmazott, melyekben ugyancsak eredményesen költenek különböző madárfajok. Mesterséges
odvakban, költőládákban így telepíthetők egyes récefajok, vörös vércse, egyes bagolyfajok, sarlósfecske,
vízirigó, hegyi billegető, hantmadár és számos egyéb faj.
Az odúlakó madarakon kívül mesterséges fészekalapokkal számos, más fészkelési szintben megjelenő faj
fészkelését lehet elôsegíteni. A mesterséges fészekalapok, műfészkek alkalmasak a nagyobb termetű madárfajok
megtelepítéséhez is. A hazánkban régóta eredményesen alkalmazott "gólya fészekkeret", melyet többnyire
villanyoszlopokra, magasítottan helyeznek ki, a hazai fehér gólyaállomány számára kifejezetten alkalmas
fészkelési lehetőséget jelent. A nappali ragadozók számára magasan a fák koronájába kihelyezett fészekkosarak,
fészekalapok is egyaránt eredményesen alkalmazhatók. Ugyancsak a hagyományos, gyakorlati madárvédelem
részét képezi a vízi élőhelyeken kialakított mesterséges szigetek, amelyek telepesen fészkelô madarak (pl.
sirályok) számára is alkalmasak költésre.
Madáretetés
A madárvédelem leggyakoribb formája a madarak téli etetése. A télen is élőhelyükön maradó, valamint az
északról délebbre húzódó énekesmadarak kedvezőtlen időjárási viszonyok között ebben az időben nehezebben
jutnak táplálékhoz. Több alkalommal időlegesen vagy akár tartósan is táplálékhiány léphet fel, ami a hosszabb
éhezést nehezen elviselő fajok állományában jelentős veszteséget okozhat. Különösen az apró testű
énekesmadarak (pl. cinegék) érzékenyek a táplálékhiánnyal szemben.
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A téli etetésre különböző etetőtípusok használatosak (ablak-, dúc-, automata, függőetető), amiket
kiegészíthetnek a földre épített etetőkunyhók. A téli etetés elsősorban az etetőket szívesen látogató cinegék,
csuszka, harkályok, pintyfélék számára olajos magvakkal (napraforgó, kender-, tök-, dinnyemagvak) valamint
különféle húshulladékkal, faggyúval, szalonnadarabokkal lehet eredményes. A földre épített etetőkunyhókban
apró magvakat (köles, gabonaszemek), konyhai hulladékot, ocsút célszerű helyezni. A téli madáretetés
alapvető szabálya a rendszeresség. A megkezdett etetést ajánlatos addig folytatni, amíg az időjárási feltételek
tartósan lehetővé nem teszik az etetőre járó madarak önálló táplálékhoz jutását. A rendszertelen etetés egy-egy
hirtelen időjárás-változásnál az etetőre szokott madarak pusztulását is okozhatja. Amennyiben lehetséges, az
etetők környékére célszerű madáritatót is telepíteni. A madáritatók nyáron is jó szolgálatot tehetnek, ivó- és
fürdővízzel.
A bogyóevő madarakat leginkább olyan növények telepítésével tudjuk becsalogatni, amelyek termését szeretik.
Berkenye fajok, galagonya, fekete bodza (ennek a termése nyár végén fontos), fagyal, vadrózsa, vadszőlő,
tűztövis, madárbirs egyaránt madárvendéglő lehet. Ha a szőlőn marad néhány fürt, azt is szívesen leszedegetik a
madarak. Parkokban, utcai fasorokon a nyugati ostorfa vonzza a legtöbb madarat, és a japánakác termésével is
több madár táplálkozik.
A téli madáretetés alapvető szabálya a rendszeresség. A megkezdett etetést ajánlatos addig folytatni, amíg az
időjárási feltételek tartósan lehetővé teszik az etetőre járó madarak önálló táplálékhoz jutását. A rendszertelen
etetés egy-egy hirtelen időjárásváltozásnál az etetőre szokott madarak pusztulását is okozhatja. Amennyiben
lehetséges, az etetők környékére célszerű madáritatót is telepíteni. A madáritatók nyáron is jó szolgálatot
tehetnek, ivó és fürdési lehetőséget biztosítva.
Speciális téli madáretetés az áttelelô ragadozó madarak, kiemelten a rétisasok etetése. A hazánkban áttelelő
rétisasok etetése 1975 óta eredményesen folyik a Hortobágy és a Közép-Tisza környékén. Az eddigi
megfigyelések szerint a kihelyezett táplálékot szívesen fogyasztják az áttelelő rétisasok, de más ragadozó
madarak is. Az Európa szerte fogyatkozóban lévő, fokozottan védett rétisas védelme, a telelő állományon
keresztül a hazai madárvédelem és természetvédelem egyik kiemelt programja.
Az intenzív madárvédelem nem egy-egy életközösségnek és élettérnek, fajcsoportnak nyújt általános védelmet,
hanem egyes költpároknak, veszélyeztetett fészkeknek, egyes egyedeknek. Intenzív madárvédelem elsősorban a
fokozottan veszélyeztetett, vagy a kihalás szélére került fajokra irányul.
Az intenzív madárvédelem folyamatában megkülönböztethető a védelem a szaporodással és a visszavadítással
kapcsolatos szakasza. A reprodukciós fázis során a veszélyeztetett madárfaj szaporulatának minden állapotára
kiterjed a védelem, vagy zárttéri tenyésztés biztosítja a populáció fennmaradását, gyarapodását. Néhány védelmi
forma: fészekôrzés, tojás és fiókamentés, zárttéri tenyésztés.
A fészekőrzés azon ritka fajok fészkeire terjed ki, melyek költés közben fokozottan veszélyeztetettek. A
hazánkban fészkelő kerecsensólyom állománynak a megerősödése nagy mértékben köszönhető azoknak a
hivatásos és önkéntes természetvédőknek, akik az ismertebb helyeken költő sólyompárok fészkeit heteken át
őrzik, a fészekfoglalástól a fiókák kirepüléséig. A kerecsensólyom ismert fészkeit évről évre rendszeresen
kifosztották, a tojások vagy a fiókák értékesítése céljából. A fészekőrzés amely évente jelentôs számú pár
költésére terjed ki, szinte teljesen megszüntette az ilyen jellegű pusztítást, s csökkentette a véletlen zavarás
okozta veszteségeket is. Hasonló fészekőrzés valósul meg a hazánkban egyre ritkuló túzok költéseinél, s egyes
rétisas fészkek esetében is vagy a laza telepekben költő kék vércsék védelme érdekében.
A tojásmentés akkor lehet a védelem módja, ha a madárpár fészkét valamely hatás erősen veszélyezteti vagy
szülőmadarak nem képesek a tojásokat kikölteni. A tojásmentés különösen fontos lehet például a hazai
túzokállomány védelmében. Az ismertté vált, kikaszált fészkekből a tojásokat mesterségesen tovább keltetik.
Újabban alkalmazott módszer a ugyancsak a túzok esetében a fatojások alkalmazása. A veszélyeztett fészkekben
a valódi tojást fatojással cserélik ki, közben az eredeti tojásokat tovább inkubálják. A kikelés előtt az eredeti
tojások visszakerülnek a fészekbe és a kikelt csibéket már a túzok tojó vezeti. Egyes esetekben a fiókamentés is
szükségessé válhat. A mesterséges fiókanevelés árván maradt, fészekből kiesett, vagy más okból a szülői
gondoskodás alól kikerült fiókák gondozását jelenti. Speciális fiókamentés program folyik a kis békászósasok
fiókáival kapcsolatban. A fészekalj két fiókája közül a nagyobbik többnyire agresszív a másikkal, s annak
pusztulását okozza (káinizmus). Ezért az egyik fiókát kiveszik a fészekből, de időleges mesterséges nevelés után
ismét visszahelyezhetô a fészekbe, mert a nagyobb fióka agresszivitása egy adott életkor után alábbhagy. Igy az
utóbbi években sikerült több esetben mindkét fióka teljes felnevelkedését megfigyelni.
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A zárttéri tenyésztés a végveszélybe került madárfaj megmentésének végső lehetősége. Zárttéri tenyésztés
előzheti meg egy-egy területrôl kipusztult, s visszatelepítésre kerülő madárfaj állományának gyarapítását. A
zárttéri tenyésztés előnye, hogy a tenyészállomány könnyebben fenntartható, a természetes körülményekhez
képest jobbak a reprodukciós eredmények, nagyobb a tojás és fiókaszám, kisebb a fiókamortalitás. Hátrányként
kell megemlíteni, hogy a mesterséges környezetben felnevelkedett madarakat nehéz visszavadítani, fennáll a
genetikai leromlás veszélye.
A hazánkban védett és veszélyeztetett madarak zárttéri tenyésztése elsősorban az állatkertekben, tudományos
intézetekben folyik, de külön is ki kell emelni a Dévaványai Túzoktelepet, ahol a túzok reprodukciója és
visszatelepítése (repatriációja) folyik. A közelmúltban indult a Nyírségben a nyírfajd (Tetrao tetrix)
visszatelepítésere egy védelmi program.
A mesterséges körülmények között felnevelkedett madarak természetbe történő visszabocsájtása, ennek
módszereinek kidolgozása, gyakorlati alkalmazása a repatriáció. Az emberi segítséggel vagy az ember által
felnevelt madarak igen hamar megszokják gondozójukat, a fiókakorban lejátszódó bevésődés során az embert
vagy a dajkamadarat fogadják el fajtársnak. A mesterséges körülmények között nevelkedett egyedek az eredeti
élőhelyük környezetében is igen tájékozatlanok, kevésbé életrevalóak, mint a természetben nevelkedett
fajtársaik. Egy, a repatriáció során a visszatelepítésre kerülő madarat fokozatosan lehet elvadítani, s később
szabadon engedni.
Különleges, de igen hatékony módja a madarak védelmének az igen jelentős pusztulásokat okozó elektromos
távvezetékek megfelelő szigetelése. Elsősorban a középfeszültségű vezetékek oszlopain elhelyezett "szigetelő
papucsok" és egyéb szigetelések teszik lehetővé, hogy minimálisra csökkenjen az áramütés, amely főként a
ragadozó madarakat érte, miközben beszálltak az oszlopokra vagy a szigeteletlen vezetékekre.
Magyarországon a hagyományos és intenzív madárvédelem gyakorlatában kiemelkedő szerepet tölt be a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). (Budapest, Költő u. 21. 1121)
A hatékony, eredményes természetvédelem nem valósulhat meg tudományos kutatások nélkül. Hazánkban
sokan foglakoznak a madarak megfigyelésével, viselkedésével, vonulásával, védelmükkel kapcsolatban. Egy
sajátos, speciális madárkutatás a madárgyűrűzés. Ezt a század elején Herman Ottó kezdeményezésére a Magyar
Ornitológiai Központ, majd annak utóda a Madártani Intézet koordinálta. Jelenleg a gyűrűző munka szervezését
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület végzi. A gyűrűzés során a befogott madár lábára a
testméretének megfelelő alumínium gyűrű kerűl. Ezen egy számon kívűl a Budapest felirat látható. A gyűrűzés
adhat választ azokra a kérdésekre, hogy egy adott területen milyen az átvonuló madárfajok aránya, mennyisége
(főként énekesmadarak). Ennek segítségével tudjuk, hogy a különböző élőhelyekről hová vándorolnak a
madarak, milyen útvonalon, mennyi idő alatt. S ugyancsak választ kaphatunk arra, hogy meddig élnek az egyes
fajok egyedei s mennyire ragaszkodnak élőhelyükhöz.
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5. 12.5. Az emlősök védelme
Európából az elmúlt 300 év alatt több mint 70 emlősfaj pusztult ki végérvényesen. A hazánkban előforduló
közel 81 emlősfaj közül számos közönségesnek számít és jelentős a populációik létszáma. Különösen egyes
rágcsálók sorolhatók ide, amelyek tipikus reproduktív stratégiájúak, állományuk kedvező körülmények között
rövid idő alatt lényegesen felduzzadhat. Más fajok ezzel szemben teljesen eltüntek a hazai faunából az elmúlt
évszázadokban. Ilyen sorsra jutott az európai bölény (Bison bison) vagy a jávorszarvas (Alces alces),
barnamedve (Ursus arctos). Több faj rövidebb-hosszabb időre eltünt a hazai faunából, majd természetes
visszatelepülés révén ismét megjelent a határainkon belül. Ide sorolható a farkas (Canis lupus), aranysakál
(Canis aureus), a hiúz (Lynx lynx), az európai hód (Castor fiber). A hazai emlősök a veszélyeztetésük alapján
kerültek az előző időszakban védetté vagy fokozottan védetté. Védett 41, fokozottan védett 14 faj,
összességében a hazai emlőseink több mint 60%-a áll védelem alatt.

5.1. 12.5.1. Az emlősök veszélyeztető tényezői:
• természetátalakítás,
• élőhely megszűnés,
• környezetszennyezés,
• vadászat
• háziasítás
• elvadult háziállatok
• tájidegen fajok
• babonák, gyűlölet, tudatlanság
A hazai emlősök közül számos rendbe vagy családba tartozó minden faj védelelem alá került.
A hazai emlősrendek:
• Rovarevők rendje (Insectivora) – valamennyi faj védett, pl.:
• sün (Erinaceus concolor)
• vakond (Talpa europaea)
• valamennyi cickányfaj (Sorex spp.)
• Denevérek rendje (Chiroptera) – valamennyi faj (28) védett, 7 faj fokozottan védett:
• Ragadozók rendje (Carnivora)
• A kutyafélék családjából fokozottan védett a farkas (Canis lupus)
• A macskafélék családjából fokozottan védett a hiúz (Lynx lynx), védett a vadmacska (Felis silvestris).
• A menyétfélék családjából fokozottan védett a vidra (Lutra lutra), 5 faj védett.
• A medvefélék családjának 1 faja védett, a barnamedve (Ursus arctos), amelyik ritkán fordul elő hazánkban
• Páratlanujjú patások rendje (Perissodactyla)
• Hazai fajai közül nincs védett.
• Párosujjú patások rendje (Artiodactyla)
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• Védett faj a zerge (Rupicapra rupicapra) és a jávorszarvas (Alces alces). Mindkét faj az utóbbi
évtizedekben csak 1-2 alkalommal került hazánk területére.
• Rágcsálók rendje (Rodentia)
• A pelefélék családjának mindhárom faja védett
• A mókusfélék mindkét faja védett
• mókus (Sciurus vulgaris)
• ürge (Spermophilus citellus)
• A hódfélékhez tartozó európai hód (Castor fiber) védett. Visszatelepítése folyamatban van.
• A földikutyafélékhez tartozó nyugati földikutya (Spalax leucodon) fokozottan védett
• Az ugróegérfélékhez tartozó csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) fokozottan védett. Fennmaradását
fajvédelmi program is segíti!
• A hörcsögfélékhez tartozó északi pocok (Microtus oeconomus) fokozottan védett, fennmaradását
fajvédelmi program segíti.
• Az egérfélékhez tartozó törpeegér védett (Micromis minutus).
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14. fejezet - 13. AZ ŐSHONOS
HÁZIÁLLATOK VÉDELME
1.
A természetvédelmi szempontrendszerben a genetikai állomány megőrzése elsődleges. Az egyes fajok genetikai
tisztaságának megőrzése nemcsak a védelem alatt álló, hanem minden természetes élőlényt tekintve fontos. Az
élőnyek genetikai tartalékai, tulajdonságai akár az emberiség számára is felhasználhatók lehetnek. Számos
tulajdonság még nem hasznosítható, de a tudomány fejlődésével bármikor az emberiség fennmaradását is
szolgálhatja. A fajok jelenlegi kipusztulási üteme olyan mértékű, amely következtében egyes élőlények úgy
tünnek el a Földről, hogy a tudomány megismerte volna ezeket. Az ember által "előállított" haszonfajok
genetikai jellemzőinek az összesége is folyamatosan változik, termesztő, tenyésztő, nemesítő munka
következtében.
A magyar természetvédelem egyik fontos feladata a Kárpát-medencében őshonos, tájjellegű háziállatok
fajtabélyegeinek, genetikai tisztaságának megóvása, az állományok fenntartása. Az 1950-es évektől egyes
háziállatok, ezek fajtái csaknem teljesen eltüntek az országból a túlzott gépesítési szándék és egyéb elvek
alkalmazása következtében. Csaknem ilyen sorsra jutott a házi bivaly, a rideg tartású magyar szürkemarha vagy
az ősi hucul lófajta. Visszaszorultak a hagyományos tájfajták, mint a magyar tarka szarvasmarha, a racka juh
vagy a mangalica sertés. A természetvédelem - nemzetközi tapasztalatok alapján és hazai egyéni
kezdeményekre alapozva felvállalta a csökkenőben lévő vagy akár a kipusztulás szélére sodródott hazai őshonos
háziállat fajok- és fajták állományainak megőrzését, ezek genetikai tisztaságának védelmét. A konkrét szándék
az 1960-as évektől épült be a természetvédelem gyakorlatába, majd a nemzeti parkok megalakulásával vált
teljessé. Az őshonos háziállataink nagyobb része az elmúlt időkben és jelenleg is a nemzeti parkokban maradt
fenn, és él napjainkban is.

2. 13.1. A háziállatok genetikai állományának a
védelme
Az egyre nagyobb hozamokat előállító, "modern" fajták előre törése egyre inkább visszaszorította a
hagyományos, igénytelen, de a te-j, a hús- és egyéb hozamokra nézve alacsonyabb produkcióképességű
hagyományos fajtákat. Sokáig fent állt annak a veszélye, hogy a globalizáció folyamata az egyes országokban
tartott háziállatfajtákat is egységesíti, a történelmi tájfajták rovására. A távolabbi jövőben várható állattartás
lehetőségeinek a változásai azonban nem ismertek Ma még nem lehet egyértelműen felmérni az ember igényeit
a távolabbi jövő állatfajai iránt, ezért felelőtlenség lenne kipusztulásra ítélni azokat, amelyeknek pillanatnyilag
kisebb "haszna" van. A fejlett állattenyésztési kultúrájú országokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a
hozzáférhető génalapok megóvása, egyben az eltűnőben lévő fajták fenntartására. Ezt az alábbiak szakmai
szempontok is indokolják:
• Bizonyos környezeti feltételekhez a hagyományos fajták jobban alkalmazkodnak, mint az intenzív fajták.
• Az igénytelen fajták tartása lényegesen kisebb befektetéssel valósítható meg.
• Az ősi fajták populációi genetikai hátteret biztosíthatnak a keresztezési gyakorlatban.
• Az utóbbi időben egyre inkább teret nyerő biotermelésbe a helyi tájfajták jobban bevonhatók.
A fentieken kívül az őshonos háziállatok védelmét kultúrtörténeti okok is indokolhatják:
• Az egyes őshonos fajták fenntartása hozzájárul a kultúrtörténeti értékeink fenntartásához.
• A védett területek (tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok) tájba illő háziállatai a területes védelem egyik fontos
elemei. Számos, főként síksági terület terrmészeti értékeit a folyamatos legeltetés tartja fenn. Az értékes
növényegyüttesek és a rajtuk élő állatvilág biológiai sokféleségének egyik feltétele a hagyományos
gazdálkodás, legeltetéses állattartás.
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• Az oktatásban, szemléletformálásban, a nemzeti tudat megerősítésében is fontos szerepe lehet az őshonos
háziállatok fenntartásának. Esztétikai értékeik révén az idegenforgalomnak is fontos részét képezik.

3. 13.2. A génmegőrzés módszerei
Az In situ génmegőrzés élő, fajtatiszta állományok eredeti élőhelyen történő fenntartását jelenti. A
fajtafenntartás különböző nagyságú területeken lehetséges. Megőrizhetők egy-egy fajta génjei az élő
állományok keresztezési rendszerében is. Ezt a nemzetközi szakirodalom "gene pool"-nak nevezi. Ebben a
mesterséges állományban a géneket és nem a fajtákat tartják fenn.
Az ex situ állatvédelem eljárás: nem az eredeti környezetében, hanem abból kiragadva állatkertben, ketreces
tartásban, rezervátumokban és egyéb speciális területeken fenntartott állományokat őrzi meg.
Hazánkban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézete a
felelős ősi fajtáink és ezek törzsállományainak a megmaradásáért. A fajták fenntartása állami támogatással is
történik. A veszélyeztetettségi fok természetesen a piaci viszonyokkal változhat. Az őshonos háziállatfajtákkal
folyó kutatómunka a fajták tulajdonságainak és ezek öröklődési viszonyainak feltárására, a megfelelő tartási
módok kiválasztására, a rokontenyésztés káros hatásainak kiküszöbölésére és a fajtáknak a korszerű tenyésztési
rendszerekben való esetleges hasznosítására irányul.
Magyarországon az őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét a
földművelésügyi és vidékfejlesztési valamint környezetvédelmi és vízügyi miniszter együttesen határozta meg
4/2007. FVM-KvVM együttes rendeletében.
E rendelet alapján őshonosságuk miatt védett háziállatfajták
• Bivaly: magyar bivaly
• Szarvasmarha: magyar szürke
• Szamár: magyar parlagi szamár
• Sertés: szőke mangalica, fecskehasú mangalica, vörös mangalica
• Juh: fehér hortobágyi racka, fekete hortobágyi racka, gyimesi racka, cigája, cikta
• Kecske: magyar kecske
• Tyúk: sárga magyar, kendermagos magyar, fehér magyar, fogolyszínű magya, fehér erdélyi kopasznyakú,
fekete erdélyi kopasznyakú, kendermagos erdélyi kopasznyakú
• Gyöngytyúk: magyar parlagi gyöngytyúk
• Lúd: fodrostollú magyar lúd, magyar lúd
• Kacsa: tarka magyar kacsa, fehér magyar kacsa
• Pulyka: bronzpulyka, rézpulyka
• Nyúl: magyar óriás
Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak minősülnek az alábbi fajok fajtái:
• Szarvasmarha: magyar tarka
• Ló: gidrán, hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-north star, nóniusz, shagya arab
• Hal: nyurga ponty (Cyprinus carpio morpha hungaricus), tőponty (Cyprinus carpio morpha acuminatus)
A rendelet értelmében megalalakult az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága, amely javaslatot tesz a
védelemre érdemes haszonállatok fajtáira és ezek védelmére.

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

13. AZ ŐSHONOS
HÁZIÁLLATOK VÉDELME
A háziállatfajtákat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is védelmezi. A védett és veszélyeztetett
helyzetbe került állatfajok és fajták is védelemre szorulnak, fenntartásukat az állam külön jogszabályban
támogatja
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16. fejezet - I.sz. melléklet.
1. Fokozottan védett növények és állatok (23/2005. sz.
KVvM rendelet)
Latin neve

Természetvédelmi értéke

Notholaena marantae

100 000 forint

Ephedra distachya

100 000 forint

adriai sallangvirág

Himantoglossum
adriaticum

100 000 forint

bánáti bazsarózsa

Paeonia officinalis subsp. 250 000 forint
banatica

bíboros sallangvirág

Himantoglossum caprinum 100 000 forint

borzas macskamenta

Nepeta parviflora

250 000 forint

bugaci nőszőfű

Epipactis bugacensis

250 000 forint

cifra kankalin

Primula auricula

250 000 forint

egyhajúvirág

Bulbocodium vernum

100 000 forint

erdélyi hérics

Adonis x hybrida

250 000 forint

északi sárkányfű

Dracocephalum
ruyschiana

100 000 forint

gömböskosbor

Traunsteinera globosa

100 000 forint

gyapjas csüdfű

Astragalus dasyanthus

100 000 forint

gyapjas gyűszűvirág

Digitalis lanata

100 000 forint

gyapjas őszirózsa

Aster oleifolius

100 000 forint

hagymaburok

Liparis loeselii

100 000 forint

homoki kikerics

Colchicum arenarium

100 000 forint

Horánszky-cickafark

Achillea horanszkyi

100 000 forint

karcsú nőszőfű

Epipactis gracilis

100 000 forint

Kitaibel-varfű

Knautia kitaibelii subsp. 250 000 forint
tomentella

kónya zsálya

Salvia nutans

korai szegfű

Dianthus plumarius subsp. 100 000 forint
praecox

kunsági bükköny

Vicia biennis

100 000 forint

lápi békabuzogány

Sparganium natans

100 000 forint

lápi hízóka

Pinguicula vulgaris

100 000 forint

lápi rence

Utricularia bremii

100 000 forint

Faj neve
Harasztok - Pteridophyta
cselling
Nyitvatermők
Gymnospermatophyta

-

csikófark
Zárvatermők
Angiospermatophyta

-

250 000 forint
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légybangó

Ophrys insectifera

100 000 forint

lisztes kankalin

Primula farinosa

250 000 forint

Lumnitzer-szegfű

Dianthus plumarius subsp. 100 000 forint
lumnitzeri

magyar gurgolya

Seseli leucospermum

100 000 forint

magyar kikerics

Colchicum hungaricum

100 000 forint

magyar kökörcsin

Pulsatilla pratensis subsp. 100 000 forint
hungarica

magyar méreggyilok

Vincetoxicum pannonicum 100 000 forint

magyar nőszirom

Iris
aphylla
hungarica

magyar vadkörte

Pyrus magyarica

250 000 forint

magyarföldi husáng

Ferula sadleriana

250 000 forint

méhbangó

Ophrys apifera

100 000 forint

mocsári kardvirág

Gladiolus palustris

250 000 forint

óriás útifű

Plantago maxima

100 000 forint

osztrák sárkányfű

Dracocephalum
austriacum

250 000 forint

piacenzai nőszőfű

Epipactis placentina

100 000 forint

pilisi len

Linum dolomiticum

250 000 forint

pókbangó

Ophrys sphegodes

100 000 forint

poszméhbangó

Ophrys holoserica

100 000 forint

réti angyalgyökér

Angelica palustris

100 000 forint

rigópohár

Cypripedium calceolus

250 000 forint

rozsdás gyűszűvirág

Digitalis ferruginea

100 000 forint

sárgás habszegfű

Silene flavescens

100 000 forint

szarvas bangó

Ophrys scolopax

100 000 forint

széleslevelű harangvirág

Campanula latifolia

100 000 forint

Szent István-szegfű

Dianthus plumarius subsp. 100 000 forint
regis-stephani

szibériai hamuvirág

Ligularia sibirica

100 000 forint

szirti pereszlény

Micromeria thymifolia

100 000 forint

szíveslevelű hídőr

Caldesia parnassifolia

100 000 forint

tartós szegfű

Dianthus diutinus

250 000 forint

tátogó kökörcsin

Pulsatilla patens

250 000 forint

tátorján

Crambe tataria

100 000 forint

tornai vértő

Onosma tornensis

250 000 forint

tőzegorchidea

Hammarbya paludosa

100 000 forint

Tuzson-cickafark

Achillea tuzsonii

100 000 forint

tüzes liliom

Lilium bulbiferum

100 000 forint

Vrabélyi-estike

Hesperis vrabelyiana

100 000 forint

Wittmann-repcsény

Erysimum wittmannii

100 000 forint

subsp. 100 000 forint
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Zöldvirágú körtike

Pyrola chlorantha

5.000 forint

Hygromia kovacsi

100.000 forint

Álolaszsáska

Paracaloptenus
caloptenoides

100.000 forint

Anker-araszoló

Erannis ankeraria

100.000 forint

Atracélcincér

Pilemia tigrina

100.000 forint

Beregi futrinka

Carabus hampei

100.000 forint

Budai szakállasmoly

Glyphipterix loricatella

100.000 forint

Bükki hegyiaraszoló

Entephria cyanata

100.000 forint

Csíkos boglárka

Polyommatus damon

100.000 forint

Csüngőaraszoló

Phyllometra culminaria

100.000 forint

Díszes csuklyásbagoly

Cucullia formosa

100.000 forint

Drávai tegzes

Platyphylax frauenfeldi

100.000 forint

Ezüstsávos szénalepke

Coenonympha oedippus

100.000 forint

Fóti boglárka

Plebejus sephirus

100.000 forint

Füstös ősziaraszoló

Lignioptera fumidaria

100.000 forint

Keleti lápibagoly

Arytrura musculus

100.000 forint

Magyar futrinka

Carabus hungaricus

100.000 forint

Magyar őszi-fésűsbagoly

Asteroscopus syriacus

100.000 forint

Magyar ősziaraszoló

Chondrosoma fiduciarium 100.000 forint

Magyar tarsza

Isophya costata

100.000 forint

tavaszi- Dioszeghyana schmidtii

100.000 forint

Puhatestűek - Mollusca
Dobozi pikkelyescsiga
Ízeltlábúak – Arthropoda

Magyar
fésűsbagoly
Mecseki őszitegzes

Chaetopteryx schmidi

100.000 forint

Metelka-medvelepke

Rhyparioides metelkanus

100.000 forint

Nagy szikibagoly

Gortyna borelii

100.000 forint

Nagyfoltú bagoly

Oxytrypia orbiculosa

100.000 forint

Pusztai gyalogcincér

Dorcadion
cervae

Remetebogár

Osmoderma eremita

100.000 forint

Ritka hegyiszitakötő

Cordulegaster heros

100.000 forint

Stys-tarsza

Isophya stysii

100.000 forint

Sztyeplepke

Catopta thrips

100.000 forint

Vértesi csuklyásbagoly

Cucullia mixta

100.000 forint

Villányi télibagoly

Polymixis rufocincta

100.000 forint

Zempléni futrinka

Carabus zawadszkii

100.000 forint

Dunai ingola

Eudontomyzon mariae

100.000 forint

Tiszai ingola

Eudontomyzon danfordi

250.000 forint

(fulvum) 100.000 forint

Gerincesek - Vertebrata
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Dunai galóca

Hucho hucho

100.000 forint

Lápi póc

Umbra krameri

100.000 forint

Magyar bucó

Zingel zingel

100.000 forint

Német bucó

Zingel streber

100.000 forint

Petényi-márna
márna)

(Magyar Barbus
meridionalis 100.000 forint
(peloponnesius)

Haragos sikló
Pannon
gyík)

gyík

Coluber caspius
(Magyar Ablepharus kitaibelii

500.000 forint
100.000 forint

Parlagi vipera

Vipera ursinii

1.000.000 forint

Bakcsó

Nycticorax nycticorax

100.000 forint

Barátkeselyű

Aegypius monachus

250.000 forint

Barna kánya

Milvus migrans

250.000 forint

Batla

Plegadis falcinellus

250.000 forint

Békászó sas

Aquila pomarina

1.000.000 forint

Borzas gödény

Pelecanus crispus

250.000 forint

Bölömbika

Botaurus stellaris

100.000 forint

Cigányréce

Aythya nyroca

500.000 forint

Császármadár

Bonasa bonasia

500.000 forint

Csíkosfejű nádiposzáta

Acrocephalus paludicola

500.000 forint

Darázsölyv

Pernis apivorus

100.000 forint

Dögkeselyű

Neophron percnopterus

100.000 forint

Eleonóra-sólyom

Falco eleonorae

100.000 forint

sólyom Falco rusticolus

100.000 forint

Északi
(Vadászsólyom)
Fakó rétihéja

Circus macrourus

100.000 forint

Fattyúszerkő

Chlidonias hybridus

100.000 forint

Fehér gólya

Ciconia ciconia

100.000 forint

Fehérhátú fakopáncs

Dendrocopos leucotos

100.000 forint

Fehérkarmú vércse

Falco naumanni

500.000 forint

Fehérszárnyú szerkő

Chlidonias leucopterus

250.000 forint

Fekete gólya

Ciconia nigra

500.000 forint

Fekete sas

Aquila clanga

500.000 forint

Feketeszárnyú székicsér

Glareola nordmanni

500.000 forint

Feldegg-sólyom

Falco biarmicus

100.000 forint

Gólyatöcs

Himantopus himantopus

250.000 forint

Gulipán

Recurvirostra avosetta

250.000 forint

Gyöngybagoly

Tyto alba

100.000 forint

Gyurgyalag

Merops apiaster

100.000 forint

Halászsas

Pandion haliaetus

250.000 forint

Hamvas rétihéja

Circus pygargus

250.000 forint
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Haris

Crex crex

500.000 forint

Héjasas

Hieraaetus fasciatus

100.000 forint

Hóbagoly

Nyctea scandiaca

100.000 forint

Kanalasgém

Platalea leucorodia

500.000 forint

Kék vércse

Falco vespertinus

500.000 forint

Kékcsőrű réce

Oxyura leucocephala

500.000 forint

Kerecsensólyom

Falco cherrug

1.000.000 forint

Kerti sármány

Emberiza hortulana

250.000 forint

Kígyászölyv

Circaetus gallicus

500.000 forint

Kis csér

Sterna albifrons

250.000 forint

Kis héja

Accipiter brevipes

250.000 forint

Kis kárókatona

Phalacrocorax pygmeus

500.000 forint

Kis kócsag

Egretta garzetta

250.000 forint

Kis lilik

Anser erythropus

1.000.000 forint

Kormos szerkő

Chlidonias niger

250.000 forint

Kövirigó

Monticola saxatilis

500.000 forint

Kuvik

Athene noctua

100.000 forint

Lilebíbic

Chettusia gregaria

250.000 forint

Márványos réce

Marmaronetta
angustirostris

250.000 forint

Nagy fülemüle

Luscinia luscinia

100.000 forint

Nagy goda

Limosa limosa

100.000 forint

Nagy kócsag

Egretta alba

100.000 forint

Nagy póling

Numenius arquata

100.000 forint

Nagy sárszalonka

Gallinago media

250.000 forint

Parlagi sas

Aquila heliaca

1.000.000 forint

Piroslábú cankó

Tringa totanus

100.000 forint

Pusztai ölyv

Buteo rufinus

100.000 forint

Réti fülesbagoly

Asio flammeus

250.000 forint

Rétisas

Haliaeetus albicilla

1.000.000 forint

Reznek

Tetrax tetrax

250.000 forint

Rózsás gödény

Pelecanus onocrotalus

250.000 forint

Szalakóta

Coracias garrulus

500.000 forint

Széki lile

Charadrius alexandrinus

500.000 forint

Székicsér

Glareola pratincola

500.000 forint

Szikipacsirta

Calandrella brachydactyla 250.000 forint

Szirti sas

Aquila chrysaetos

500.000 forint

Tavi cankó

Tringa stagnatilis

250.000 forint

Törpegém

Ixobrychus minutus

100.000 forint

Törpesas

Hieraaetus pennatus

500.000 forint
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Törpevízicsibe

Porzana pusilla

250.000 forint

Túzok

Otis tarda

1.000.000 forint

Ugartyúk

Burhinus oedicnemus

250.000 forint

Uhu

Bubo bubo

250.000 forint

Uráli bagoly

Strix uralensis

100.000 forint

Üstökösgém

Ardeola ralloides

250.000 forint

Vándorsólyom

Falco peregrinus

500.000 forint

Vékonycsőrű póling

Numenius tenuirostris

1.000.000 forint

Vízirigó

Cinclus cinclus

250.000 forint

Vörös gém

Ardea purpurea

250.000 forint

Vörös kánya

Milvus milvus

500.000 forint

Vörösnyakú lúd

Branta ruficollis

500.000 forint

Csíkos szöcskeegér

Sicista subtilis

250.000 forint

Csonkafülű denevér

Myotis emarginatus

100.000 forint

Északi pocok (Patkányfejű Microtus oeconomus
pocok)

250.000 forint

Farkas

Canis lupus

250.000 forint

Hiúz

Lynx lynx

500.000 forint

Hosszúszárnyú denevér

Miniopterus schreibersi

100.000 forint

Kereknyergű
patkósdenevér

Rhinolophus euryale

100.000 forint

Nagy patkósdenevér

Rhinolophus
ferrumequinum

100.000 forint

Nagyfülű denevér

Myotis bechsteini

100.000 forint

Nyugati földikutya

Nannospalax leucodon

500.000 forint

Óriás-koraidenevér

Nyctalus lasiopterus

100.000 forint

Piszedenevér

Barbastella barbastellus

100.000 forint

Tavi denevér

Myotis dasycneme

100.000 forint

Vidra

Lutra lutra

250.000 forint
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