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1. fejezet - 1. Fajok fajszintű védelme: 
ritkaság, gyakoriság, 
veszélyeztetettség. Állatföldrajzi 
szempontok a természetvédelmi érték 
meghatározásában 

A fajszintű védelem rendelkezik a legnagyobb hagyományokkal, mert a faj rendszerint jól elkülöníthető és 

vizsgálható, védhető természetes egység. 

A fajszintű védelem elsősorban elvi, jogi védelmet jelent és alapját képezheti a populációs szintű védelemnek. 

Napjainkban a fajkihalások sebessége kb. ezerszer gyorsabb a természetesnél, és sokkal gyorsabb a 

fajkeletkezésnél. Sok veszélyeztetett fajnak nagyon kevés, esetleg csak egyetlen populációja maradt fenn, ezért 

e fajok megmentésének kulcsa a populációk védelme. 

Az állatok élőhelyének védetté nyilvánításával a jogi védelem ellenére sem biztos, hogy meg tudjuk gátolni a 

populációk méretcsökkenését és kihalását. 

A fajszintű védelem célja a fajok pusztulásának megelőzése, a fajszám-csökkenés megállítása, továbbá az egyes 

fajok populációinak kellő változatosságban való fenntartása (a populáció szintű védelem fő célja a genetikai 

sokféleség megőrzése és a géntartalékok védelme; az életközösség szintű védelem célja pedig az életközösségek 

és élőhelyeik változatosságának fenntartása). 

Hazánkban ilyen fajok a magyarföldi husáng, pilisi len, magyar vadkörte, tornai vértő, rákosi vipera, sziki 

pacsirta, ugartyúk, nyugati földikutya (bennszülött és maradványfajok). 

1. 1. Ritkaság és gyakoriság 

Ritkának akkor tekinthető egy faj, ha a szűk földrajzi elterjedés, a mindig kis populációméret és az 

élőhelyspecifitás közül legalább az egyik jellemző rá. 

A ritkaság egy faj természetvédelmi értékének meghatározásakor a legfontosabb prioritás. De a ritkaság és a 

veszélyeztetettség nem mindig jár együtt! 

A ritkaság formái (areanagyság és lokális gyakoriság alapján): 

• Gyakori: széles elterjedés, nagy helyi gyakoriság 

• Ritka 1: széles elterjedés, kis helyi gyakoriság 

• Ritka 2: szűk elterjedés, nagy helyi gyakoriság 

• Ritka 3: szűk elterjedés, kis helyi gyakoriság 

További csoportosítás is lehetséges a kategóriákon belül, a speciális élőhely-igény szerint. 

A ritkaság megállapításának problémái: 

• Egyedek elkülönítése (mintavétel-probléma, koloniális növények) 

• Elterjedési terület meghatározásának problémái (lépték, térképek) 

• Számlálás ideje (jó és rossz évek, rovarok, geofitonok) 

A ritkaság okai: 



 1. Fajok fajszintű védelme: ritkaság, 

gyakoriság, veszélyeztetettség. 

Állatföldrajzi szempontok a 

természetvédelmi érték 

meghatározásában 

 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Külső ok: 

• közvetlen pusztítás (vadászat, gyűjtés, irtás) 

• élőhelyrombolás (lecsapolás, felszántás, tarvágás, szennyezés, fragmentálódás, taposás) 

• Belső ok: 

• populációs tulajdonság (terjedőképesség, szaporodási ráta, genetikai sodródás) 

• természetes ok: 

• pl. nagyragadozó területigénye miatt csak viszonylag alacsony egyedsűrűség fordul elő 

• pl. növényeknél a ritkaság lehet túlélési stratégia is, hiszen ritka fajra nem érdemes specializálódni 

• evolúciós ok : 

• endemizmusok (bánáti bazsarózsa, magyar kökörcsin) 

• reliktumok (tőzegeper) 

• reliktum endemizmusok (tornai vértő, pilisi len) 

Az okok fontossági sorrendje: leginkább több ok együttes hatása, de általában vannak fontosabb és kevésbé 

fontos okok. Ezek feltárása, meghatározása azonban nehéz feladat. 

2. 2. Veszélyeztetettség 

A veszélyeztetettség mértékének megállapítására a vörös könyvek vagy a vörös listák szolgálnak. 

A veszélyeztetettség főbb okai: 

• élőhelyek megszűnése 

• kereskedelmi célú gyűjtés 

• fajok közötti versengés 

• betelepített/betelepült fajok 

• környezetszennyezés 

• vadászat, halászat, pusztítás 

• génerózió 

Veszélyeztetettségi kategóriák (Vörös Könyvek alapján): 

• kipusztult és eltűnt 

• közvetlenül veszélyeztetett (kipusztulás közvetlen veszélyébe került) 

• közepesen (aktuálisan) veszélyeztetett 

• távlatilag (potenciálisan) veszélyeztetett 

• ismeretlen veszélyeztetettségű (hazánkban nincs ilyen kategória) 

Kihalással veszélyeztetettek azok a fajok, melyek az alábbi kategóriák közül egybe /többe beletartoznak: 
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• nagyon kis areájú fajok (pl. óceáni szigetek, tavak élőlényei) 

• egy/kevés populációval rendelkező fajok (pl. természeti katasztrófákat követően) 

• kis populációméretű fajok (pl. nagytestű ragadozók) 

• csökkenő populációméretű fajok (megoldás lehet a kiváltó ok megszüntetése) 

• kis egyedsűrűségű populációk 

• nagy territórium-igényű fajok 

• nagy testméretű állatfajok 

• rosszul terjedő fajok 

• vándorló fajok (két élőhelytől függnek) 

• kis genetikai változatosságú fajok 

• specialista élőhelyigényű fajok 

• zavartalan élőhelyek K-stratégista fajai 

• ideiglenesen vagy állandóan kolóniát képző fajok 

• emberrel való találkozás nélkül, elszigeteltségben kifejlődött fajok 

• ember által közvetlenül hasznosított fajok 

3. 3. Állatföldrajzi szempontok a természetvédelmi 
érték meghatározásában 

A reliktumfajok, endemizmusok, valamint reliktum endemizmusok, mint állatföldrajzi szempontból 

értelmezhető kategóriák, kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek. Ezek mellett a különböző 

életföldrajzi komponensek természetvédelmi értéke különböző lehet, így e komponensek ismerete fontos azok 

természetvédelmi szempontú megítélésében. 

A Kárpát-medence faunájának életföldrajzi komponensei között vannak az alap- és fajgazdag fontosabb 

faunatípusok mellett ritka, magasabb természetvédelmi értéket képviselő komponensek is. 

Hazánk faunájának 13 életföldrajzi komponense van, ezek az alábbiak. 

• Policentrikus elterjedésű palaearktikus és holarktikus fajok 

• Szibériai fajok 

• Holomediterrán fajok 

• Atlantomediterrán fajok 

• Pontomediterrán fajok 

• Pontokaszpi fajok 

• Dél-kontinentális fajok 

• Nyugat- és kelet-balkáni fajok 

• Alpin és kárpáti fajok 
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• Dacikus fajok 

• Xeromontán fajok 

• Eremiális fajok 

• Kozmopolita és adventív fajok 

E faunatípusok közül a policentrikus elterjedésű palaearktikus és holarktikus, a szibériai, valamint a 

holomediterrán fajok alapfaunánk fontos komponenseit alkotják. 

Természetvédelmi szempontból kedvezőtlen a kozmopolita és adventív fajok jelenléte, melyek emberi 

tevékenység hatására honosodtak meg. 
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2. fejezet - 2. Ex situ és in situ 
védelem összehasonlítása, formái. A 
két védelmi forma előnyei-hátrányai, 
korlátai, lehetőségei. A 
visszatelepítési programok 
sikeressége 

A biológiai sokféleség megőrzésére (hosszú távon) a legjobb stratégia a természetes társulások és populációk 

eredeti élőhelyén való megőrzése, amit helybeni, azaz in situ védelemnek nevezünk. Előfordulhat azonban, hogy 

az in situ védelem nem lesz eredményes, ilyen esetben csak úgy lehet megakadályozni (valószínűleg) a faj 

kihalását, hogy időlegesen emberi felügyelet alatt, mesterséges körülmények között tartják. Ezt ex situ, azaz a 

természetes élőhelyen kívüli védelemről beszélünk. 

1. Az in situ védelem 

Az in situ védelem jelentősége abban áll, hogy a fajok csak természetes környezetükben képesek a változó 

környezethez evolúciósan adaptálódni, illetve általában csak a természetes populációkra jellemző akkora méret, 

amely megakadályozza a genetikai sodródásból adódó információvesztést. 

Az in situ védelem létfontosságú olyan fajoknál, amelyek nehezen tűrik a fogságot. 

Az ember környezet-átalakító tevékenységének fokozódását figyelembe véve azonban, jelenleg sok ritka faj 

esetében az in situ védelem nem járható út. 

A fajok hanyatlásnak indulhatnak, és kihalhatnak eredeti élőhelyükön az alábbi okok miatt: 

• csökkenő élettér; 

• élőhely romló minősége; 

• versengés a behurcolt fajokkal; 

• betegségek; 

• kíméletlen vadászat és gyűjtés; 

• genetikai erózió és beltenyészet; 

• demográfiai és környezeti változékonyság; 

1. 2. Az ex situ védelem 

Amennyiben a megmaradt populáció túl kicsi a faj fennmaradásához, vagy ha a megmaradó egyedek a védett 

területeken kívül élnek, akkor az in situ védelem nem lesz eredményes, és az ex situ védelem eszközeit kell 

alkalmazni. 

Sok ex situ programnak az a hosszútávú célja, hogy végül egy új, vadon élő populációt hozzon létre, amint 

megfelelő számú egyed és erre alkalmas élőhely rendelkezésre áll (eredeti élőhelyéről kipusztult, de fogságban 

tartott pl: Dávid-szarvas, Przewalski ló). 

Az ex situ védelem intézményei: 

• állatkertek, vadasparkok, akváriumok 
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• magántenyésztők 

• botanikus kertek, arborétumok, magbankok. 

Minden említett intézménynél, a hagyományos módszereken kívül rendelkezésre áll a mélyhűtve tárolás 

lehetősége. 

A mélyhűtött tárolás előnyei: 

• nincs genetikai változás 

• olcsó 

• biztonságossá tehető (háború, járvány, árvíz nem fenyegeti) 

A mélyhűtve tárolás hátrányai: 

• nem alkalmazható mindenütt; 

• nehezen értékelhető; 

• nincs esztétika, oktatás, kontroll szerep; 

• fennáll az elfelejtés veszélye; 

• fennáll a kozmikus sugárzás veszélye; 

• az emberi „rizikó-faktor” fokozottan érvényesül; 

• fennáll a patogén evolúció veszélye (az élő állatokban rezisztencia fejlődik ki a környezetükben előforduló 

baktériumok ellen) 

Különbözőségük ellenére, illetőleg éppen emiatt az ex situ és in situ védelem egymást kiegészítő stratégiák, 

hiszen 

• az ex situ populációkból időnként szabadon b°Csáthatók egyedek, hogy támogassák az in situ védelem 

erőfeszítéseit; 

• a fogságban nevelt populációk megfigyelésével betekintést nyerhetünk az alapvető biológiai tulajdonságokba, 

ami a mindenkori védelmi stratégiák kifejlesztésének alapja; 

• a fogságban nevelt egyedek bemutatása segít tudatosítani a faj védelmének szükségességét. 

Az ex situ védelem korlátai: 

• a populációméret (a genetikai sodródás kiküszöbölése érdekében, legalább néhány száz egyedre volna 

szükség állatkertenként); 

• az alkalmazkodás (adaptálódás a mesterséges környezethez, ami miatt probléma lehet a visszatelepítés); 

• a tanulási készségek romlása, illetve hiánya (pl. a fogságban nevelt egyed a vadonban életképtelen, nem 

ismeri a vándorlási útvonalat); 

• a genetikai változatosság csökkenése (a génkészlet töredéke van jelen); 

• a folytonosság nehézkes megteremtése (pl. folyamatos pénzbeli támogatás, hosszú időn keresztül 

kiszámítható intézmény-politika); 

• a koncentráció problémája (a kis helyen való összpontosulás miatt egy katasztrófa akár az egész populációt 

elpusztíthatja); 
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• a feleslegben lévő állatok problémája (pl. a túlságosan könnyen szaporodó fajok esetében erkölcsi kérdések 

merülnek fel) 

2. 3. A visszatelepítési programok sikeressége 

Az új állat- és növényállományok létrehozásának három alapvető irányzata létezik. E három irányzat: 

• visszatelepítési programok 

• gyarapítási program 

• bevezetési program 

A visszatelepítési program keretében mesterséges körülmények között nevelt vagy természetes élőhelyéről 

begyűjtött egyedeket olyan helyre telepítik vissza, ahonnan a faj már eltűnt, de a faj hagyományos elterjedési 

területén belül fekszik és ökológiai szempontból is megfelelő. 

A visszatelepítési program elsődleges célja egy új populáció létrehozása a faj eredeti élőhelyén. Sok esetben az 

egyedeket ahhoz a helyhez közel engedik szabadon, ahol őket vagy őseiket befogták, hogy biztosítsák a 

környezethez való genetikai alkalmazkodásukat. 

Néha a faj elterjedési területének egyéb részein is szabadon engednek egyedeket, ha új védett területet hoznak 

létre, ha egy létező populációt új veszély fenyeget, és jelenlegi élőhelyén képtelen lenne fennmaradni vagy 

mesterséges akadályok állnak a normális szétterjedés útjában. 

A visszatelepítési programok sikerességét befolyásoló tényezők: 

• a visszatelepített állatok viselkedéssel kapcsolatos problémái 

• a genetikai változatosság csökkenése 

• az átmeneti időszak megtartása („puha szabadon b°Csátás”) 

A visszatelepített állatok viselkedéssel kapcsolatos problémái kiküszöbölésére a fogságban nevelés utolsó 

lépéseként, a szabadon b°Csátás előtt és után is folyamatos tanításra van szükség. A szabadon b°Csátott 

állatoknak meg kell ugyanis tanulniuk, hogy hogyan találjanak táplálékot és búvóhelyet, hogyan kerüljék el a 

ragadozókat és hogyan éljenek társas életet. 

A több nemzedék óta fogságban tartott populációk genetikai változatosságuk egy részét már elvesztették, ami a 

szabadon b°Csátást követően csökkentheti a faj túlélési esélyeit. Ezért amikor kiválogatjuk, hogy mely 

példányok vegyenek részt a visszatelepítési programban, törekedni kell arra, hogy elkerüljük a beltenyészetet és 

genetikai szempontból a lehető legváltozatosabb populációt hozzuk létre. 

A visszatelepítési program során gyakran a szabadon b°Csátáskor és az azt követő időszakban adódik a legtöbb 

tennivaló, mivel ilyenkor az állatok különleges gondoskodást és segítséget igényelnek. Az ún. „puha szabadon 

b°Csátás” során az állatokat etetik, és átmenetei lakhelyet biztosítanak számukra a szabadon engedés helyén 

addig, amíg megtanulnak önállóan élni. Előfordulhat, hogy a szabadon b°Csátandó állatokat ketrecben tartják, 

és fokozatosan engedik őket új élőhelyükre, hogy megismerkedhessenek új környezetükkel. Az átmenet nélküli 

(„kemény szabadon engedés”) esetében ugyanis a szabadon engedett csoportok robbanásszerűen szétrajzanak a 

védett területről, ami a visszatelepítés kudarcát jelentheti. 

Beavatkozásra akkor is szükség lehet, ha az állatok önfenntartásra képtelennek tűnnek, különösen szárazság 

vagy táplálékhiány esetén. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a járványok kitörésére, vagy a paraziták elszaporodására, illetve azok időbeni 

észlelésére. Az emberi tevékenységet (pl. mezőgazdasági termelés, vadászat) szintén figyelemmel kell kísérni a 

térségben. Minden egyedi esetben döntést kell hozni arról, hogy alkalmilag segítsenek-e a fajnak a nehézségek 

átvészelésében, vagy rákényszerítsék az önálló túlélésre. 
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3. fejezet - 3. Életközösségek 
védelme. Természetesség, 
természetközeliség. Az élőhely-
fragmentáció hatása a közösségekre, 
populációkra. A diverzitás formái: 
genetikai, taxon és ökológiai 
diverzitás. A genetikai diverzitás 
hatása a populációk 
túlélőképességére 

1. 1. Az életközösségek védelme 

Élőlénytársulásnak (életközösségnek, bi°Cönózisnak) nevezzük az adott területen együtt előforduló, együtt, 

egymás mellett élő, különböző fajokhoz tartozó növények és állatok populációinak összességét. 

Az életközösségek főbb jellemzői: 

• meghatározó szerepű, az adott területre jellemző növénytársulás 

• (a száras növények kiemelésével), tehát mikor egy növénytársulást 

• említünk, szükségszerűen hozzá tartozik a többi élőlény is 

• a jelenben észlelhető társulások a törzsfejlődés hosszú, évmilliós folyamata eredményeként alakultak ki 

• a társulás mint élő rendszer működik 

A populációk tehát nem önmagukban léteznek, hanem valamilyen közösség elemeiként. A közösséget alkotó 

populációk bonyolult kapcsolatrendszerek mentén kölcsönösen függnek egymástól. Mivel a fajokat csak a 

hozzájuk fűződő kapcsolatrendszerrel együtt lehet hatékonyan védeni, ezért a fajszintű védelemről a közösség 

szintű védelemre helyeződött a hangsúly. Az életközösség szintű védelem célja az életközösségek és élőhelyeik 

változatosságának fenntartása, az egész közösség működőképes állapotban való megőrzése. Feltétele a 

közösségek pontos struktúrájának, dinamikájának ismerete, alapját az ún. természetességi skálák képezik. Az 

élőhelyek természetességének vizsgálatánál elsősorban a potenciális állapottól való távolságot veszik 

figyelembe, de jellemezhetők az élőhelyek degradáltságuk mértékével is. Több ilyen kategória rendszert is 

alkalmaznak, ezek közül a két legáltalánosabban használt a Seregélyes Tibor- és a Varga Zoltán-féle. 

A Seregélyes-féle természetességi skála 

• teljesen leromlott 

• erősen leromlott 

• közepesen leromlott 

• természetközeli 

• természetes 
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A Varga-féle természetességi skála 

• nem természetes élőhelyek 

• teljesen antropogén 

• erősen degradált 

• féltermészetes élőhelyek 

• mérsékelten degradált 

• a természetes állapottal nem egyező 

• természetes élőhelyek 

• természetközeli 

• természetes 

Természetközeli élőhelynek tekinthető az, ahol az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra 

jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a jellegtelen fajok aránya 

nem jelentős (pl. erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők, természetes parti övezettel rendelkező vizek) 

A természetes élőhelyek zavarástól mentesek, a színező elemek aránya kiemelkedő, köztük reliktum jellegű 

ritkaságok is vannak, gyomjellegű fajok alig fordulnak elő (pl. őslápok, őserdők, hasznosítatlan sziklagyepek). 

Mára nagyon kevés természetesnek tekinthető élőhely maradt fenn. 

1.1 Az élőhely-fragmentáció hatása a közösségekre, populációkra 

Élőhely-fragmentációnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során egy nagy, összefüggő élőhely mérete 

csökken, és több darabra osztódik. 

Az élőhely-fragmentáció egyike az élőhelyeket fenyegető veszélyeknek, mely az emberi tevékenység hatására 

folyamatosan zajlik (pl. utak, vasutak építése, városok terjedése, mezőgazdasági területek létesítése, illetve 

növelése miatt). 

A fragmentáció miatt kialakuló szigetszerűség negatív hatással van a közösségek fennmaradására, mivel az 

egyes részpopulációknak viselniük kell a létszám csökkenésének valamennyi káros hatását. 

Könnyen előfordulhat, hogy több részpopuláció mérete a legkisebb életképes populációméret alá esik és ez 

tömeges kihalást okozhat. 

A fragmentáció egyik következménye a szegélyhatás, ami azt jelenti, hogy az élőhelyek külső zónájában az 

életfeltételek olyan mértékben megváltoznak, hogy alkalmatlanná válik a populáció számára. Ez voltaképpen az 

élettér csökkenését eredményezi. 

Közösségszinten az lehet a következménye, hogy a fajszám drasztikusan csökken, a kulcsfajok eltűnhetnek és a 

közösség szerkezete átalakul 

A részpopulációk közötti kapcsolat (konnektivitás) csökkenésének, az izolációnak olykor pozitív hatásai is 

lehetnek, az izoláció ugyanis megakadályozhatja a betegségek, járványok, az invazív fajok és akár a tűz 

terjedését is. Hátránya ugyanakkor a genetikai diverzitás beszűkülése. 

2. 2. A diverzitás formái: genetikai, taxon és ökológiai 
diverzitás 
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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. Alapvetően a biodiverzitásnak három szintjét: a genetikai-, taxon- és az ökológiai diverzitást 

különítjük el. 

2.1 A genetikai diverzitás, és annak hatása a populációk túlélőképességére 

A genetikai változatosság a különböző tulajdonságokat kódoló gének és ezek kombinációinak nagy számaként 

értelmezhető. 

A genetikai diverzitás jelentősége abban rejlik, hogy egy nagyobb genetikai változatossággal rendelkező faj 

sokkal nagyobb eséllyel képes alkalmazkodni az állandóan változó környezeti viszonyokhoz, egyszerűen azért, 

mert a különböző egyedek génjeiben kódolt változatos tulajdonsághalmazban nagyobb eséllyel található meg az 

alkalmazkodást lehetővé tevő jellemző. 

Ez napjainkban az emberi tevékenység hatására rohamosan változó élőhelyi viszonyok, egyre inkább 

szigetszerűvé váló élőhelyek, egyre kisebb populációméretek kapcsán rendkívüli jelentőségű természetvédelmi 

probléma, hiszen az egyes fajokat és az élővilág egészét illetően egyre szűkülő genetikai diverzitás a fajok, sőt 

bizonyos értelemben az egész élővilág egészének alkalmazkodóképességét, és ezzel túlélési esélyét sodorja 

veszélybe. 

A genetikai diverzitás kapcsán annak négy szintjéről beszélhetünk: 

• fajok közötti genetikai távolság; 

• fajon belüli (pl. populációk közötti) genetikai távolság; 

• egy populáció egyedei közötti genetikai sokféleség; 

• egy egyed genomjában fellelhető genetikai diverzitás. 

A fajok közti genetikai diverzitásra ritkán gondolunk, mert a fajok legtöbbször külső megjelenésük alapján jól 

elkülöníthetők. 

A fajon belüli (populációk közötti) diverzitás különösen mesterséges szelekciónak kitett fajok esetében 

szembetűnő (pl. kutyák). Vadon élő fajok esetében jó példa erre az eltérő hőmérsékleti viszonyokhoz való 

alkalmazkodás eredményeképp létrejött változatosság (pl. rókafajok) A populáción belüli változatosság azt 

jelenti, hogy a természetes populáció egyedei hasonló megjelenési formájuk ellenére számos genetikai 

tulajdonságban eltérnek egymástól. Az egyedeken belüli genetikai változatosság az azonos lókuszon megjelenő 

két eltérő allél, vagyis a heterozigótaság formájában, illetve a heterozigóta lókuszok teljes genomon belüli 

arányban jelentkezik. 

A genetikai diverzitásnak a populációk túlélőképességére kifejtett hatása a következőképpen értelmezhető: A 

fajokon, populációkon belüli genetikai változatosság teremti meg a természetes szelekció, az alkalmazkodás, az 

evolúció lehetőségét. A nagyobb genetikai diverzitással rendelkező populációk nagyobb eséllyel 

alkalmazkodnak az állandóan változó környezethez, ezáltal szélesebb elterjedésűek, változatosabb élőhelyek 

meghódítására képesek. 

2.2 A taxondiverzitás 

A legtöbb ember számára a biodiverzitás legjobban megfogható eleme a taxondiverzitás, amin belül is általában 

a fajdiverzitást szokták emlegetni. Itt azonban nem csupán a fajok száma, de a fajösszetétel minősége (pl. az 

őshonos, és tájidegen fajok aránya, jelenléte) és a jelenlévő fajok tömegessége (egy-egy fajt képviselő egyedek 

száma) is fontos. Ugyanakkor nem szabad leszűkíteni a kérdéskört csupán a fajgazdagság szintjére, hiszen 

lehetőség van, és adott esetben szükséges lehet más rendszertani egységek, így a nemzettségek, családok 

sokféleségének a vizsgálata, mérése is. 
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2.3 Az ökológiai diverzitás 

Az ökológiai diverzitás magába foglalja a közösséget felépítő populációk számát, tömegarányát, térbeli 

mintázatait és funkcionális kapcsolatrendszereiket is (biotikus kapcsolatok, inter- és intraspecifikus populációs 

kölcsönhatások, guildek, életformatípusok). Mivel ez a szint nehezen tanulmányozható, még nehezebben 

mérhető és számszerűsíthető, ezért a természetvédelmi gyakorlatban ritkán alkalmazzák. 
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4. fejezet - 4. A kis populációk 
problémái: a legkisebb életképes 
populációméret, a populációkra ható 
változások (genetikai, demográfiai, 
környezeti) 

Egyetlen populáció sem marad fenn örökké, mindegyik természetes sorsa, hogy előbb vagy utóbb kipusztul 

vagy elvándorol az adott élőhelyről. Ennek kiváltó oka lehet a klíma változása, betegség, járvány, a szukcesszió 

előrehaladása és még sok más ok. A kérdés csupán az, hogy a populáció kipusztulása (vagy elvándorlása) mikor 

és miért következik be, illetve hogy a faj más populációi fennmaradnak-e. Napjainkban a fajkihalások sebessége 

kb. ezerszer gyorsabb a természetesnél és sokkal gyorsabb a fajkeletkezésnél. Sok veszélyeztetett fajnak nagyon 

kevés, esetenként csak egyetlen populációja maradt fenn, ezért a populációk védelme e fajok megmentésének 

kulcsa. A védett területeket azért hozták létre, mert a veszélyeztetett állatfajok populációi az élőhelyek 

megszüntetése, fragmentálódása és degradációja, vagy a túlzott vadászat miatt már vészesen megfogyatkoztak. 

Azonban az állatok élőhelyének védetté nyilvánításával, a jogi védelem ellenére sem biztos, hogy meg tudjuk 

gátolni a populációk méretcsökkenését, kihalását. A megfelelő természetvédelmi program kidolgozásakor az a 

cél, hogy a lehető legtöbb egyedet őrizzük meg a lehető legnagyobb területen. Ehhez pedig mindenképpen 

ismernünk kell a legkisebb életképes populációméretet, hogy a tervezés során tudományosan megalapozott 

módon járhassunk el. 

1. 1. A legkisebb életképes populációméret 

A legkisebb életképes populációméret azt a legkisebb populációméretet jelenti, amely még elég nagy eséllyel 

fennmarad a belátható jövőben. Meghatározásánál figyelemmel kell lenni a populációt fenyegető extrém 

veszélyekre is (pl. hurrikán, aszály, járvány, stb.). A szélsőségekkel való tervezés azonban kihatással van a 

kialakítandó védett terület méretére is. Pontos becslésekhez a faj demográfiai jellemzőinek és ökológiai 

igényeinek minél pontosabb ismerete szükséges, ehhez azonban hosszú (sokéves), fáradságos és drága kutatások 

szükségesek. Miután azonban sikerült a legkisebb életképes populációméretet egy fajra megbecsülni, akkor a 

sikeres védelmi program következő előfeltételeként az adott faj lakókörzetének mérete alapján meg kell 

határozni a legkisebb életképes populáció fennmaradásához a megfelelő élőhelyből minimálisan szükséges 

terület nagyságát (minimum dynamic area, MDA) is. 

1.1 Az effektív populációméret 

A populáció ténylegesen szaporodó egyedeinek a száma – az effektív populációméret (Ne)- jóval kisebb lehet, 

mint az összegyedszám(N). Nem minden egyed szaporodik egyforma valószínűséggel az egyedek eltérő kora, 

egészségi állapota, sz°Ciális helyzete miatt. A kis effektív populációméret kialakulásáért felelős lehet az 

egyenlőtlen ivarmegoszlás, az egyedek eltérő szaporasága és a populációméret fluktuációjával kapcsolatos 

palacknyak-hatás. A szaporább egyedek aránytalanul nagy részben örökítik a genetikai kódjaikat a következő 

generációba. Sok fajra jellemző, hogy a generációk között a populációméret drasztikusan változik. A genetikai 

változatosság szempontjából a legkisebb létszámú évek a döntőek (sok ritka allél elveszhet). Ez a hatás a 

populációs palacknyak. Speciális esete az alapító hatás: kevés egyedből új populáció jön létre, melynek 

genetikai változatossága kisebb, mint az alapítókat adó populációé. Csupán a nagy populációméret nem zárja ki 

a genetikai leromlást. 

Alapvetően megállapítható, hogy a tartós fennmaradáshoz elegendően nagy populációméret szükséges. A kis 

populációk gyors fogyásnak és végül kipusztulásnak vannak kitéve a következő három fő ok miatt: 

• a genetikai változatosság elvesztése, és az ezzel együtt járó beltenyésztéses leromlás és genetikai sodródás; 

• a születési és halálozási ráták, a nemek arányának random fluktuációjából adódó demográfiai szélsőségek; 
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• a biotikus és abiotikus környezet változékonysága (pl. predáció, kompetíció, betegségek, táplálékmennyiség, 

időjárási szélsőségek, természeti katasztrófák). 

2. 2. A genetikai változatosság csökkenése 

A változó környezethez (környezeti feltételekhez) való alkalmazkodás alapja a genetikai variáció. Az ivarosan 

szaporodó élőlények esetén az adaptációs képesség fontos jellemzője a heterozigótaság. Kis populációkban 

jelentős lehet a genetikai sodródás (az allélgyakoriságok véletlenszerű megváltozása). A kis gyakoriságú allélok 

nagy valószínűsséggel tűnnek el kis populációból. Természetes populációknál a migráció és a mutáció általában 

ellensúlyozza a genetikai sodródás hatását. A mutáció csak kellően nagy populációban képes hatékonyan pótolni 

a genetikai sodródás miatt csökkenő változatosságot. 

A kis populációméret több káros genetikai hatásra érzékennyé teszi a populációkat: 

• beltenyésztéses leromlás; 

• káros mutációk véletlenszerű felhalmozódása; 

• hibridizációs leromlás (introgresszió); 

• evolúciós flexibilitás csökkenése. 

Ezek a kedvezőtlen hatások a populációméret további csökkenését okozhatják és ezáltal növelhetik a kipusztulás 

veszélyét. 

2.1 A beltenyésztéses leromlás 

A természetes populációkban számos mechanizmus gátolja a közeli rokonok közötti párosodást. Bizonyos 

populációkban ezek a mechanizmusok legyengülhetnek, előfordulhat önmegtermékenyítés, illetve közeli 

rokonok közötti megtermékenyítés. Ennek eredménye a beltenyésztéses leromlás, ami az utódok nagyobb 

halálozási ill. kisebb szaporodási rátájában, vagy kisebb életképességű, esetleg steril utódokban nyilvánul meg. 

A beltenyésztés káros hatásainak magyarázata az, hogy növekszik a káros allélok homozigóta formában való 

megjelenésének lehetősége. A beltenyésztéses leromlás komoly gondot jelent a zárt térben végzett 

természetvédelmi vagy gazdasági célú szaporítási, tenyésztési programok végrehajtásakor. 

2.2 Káros mutációk véletlenszerű felhalmozódása 

A káros mutációk véletlenszerű felhalmozódása a mutációval keletkező káros gének fixálódását jelenti. Az ily 

módon rögzült gének tovább csökkentik a populációméretet, növelve ezzel az újabb káros gének fixálódásának 

esélyét (ez az öngerjesztő folyamat végül a populáció kihalásához vezethet). A kisebb szaporodási rátával bíró 

élőlényeket jobban veszélyezteti. 

2.3 A hibridizációs leromlás (introgresszió) 

A természetben viszonylag ritkán párosodnak a más fajhoz tartozó egyedek. Gátló mechanizmusok a földrajzi, 

ökológiai, viselkedésbeli, fiziológiai és a morfológiai izoláció. Ha egy faj ritka, élőhelye erősen leromlott, 

előfordulhat, hogy megfelelő pár híján egyes egyedek más közeli rokon faj egyedeivel párosodnak. Az így 

keletkezett utódok gyakran sterilek (pl. öszvér) vagy csökkent életképességűek. Ezt a jelenséget nevezzük 

hibridizációs leromlásnak. Hasonló hatást okozhat eltérő alfajok, ökotípusok vagy távoli populációk egyedei 

közötti szaporodás is. 

2.4 Az evolúciós flexibilitás csökkenése 

A természetes szelekció elméletének ismeretében a populáció génkészletében az adaptív értékű génhelyeken 

előforduló, pillanatnyilag nem hasznos, ritka allélok megléte elengedhetetlenül fontossá válhat akkor, ha a 

populációnak megváltozott környezeti viszonyokhoz kell alkalmazkodnia. A kisméretű populációkat jellemző 

kisebb genetikai diverzitás éppen ezt az alkalmazkodó képességet csökkenti. 

3. 3. Demográfiai változások 



 4. A kis populációk problémái: a 

legkisebb életképes populációméret, 

a populációkra ható változások 

(genetikai, demográfiai, környezeti) 

 

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ideális esetben, stabil környezetben a populáció mérete a környezet eltartóképességének megfelelő, ekkor az egy 

főre jutó születések száma kiegyenlíti a halálozások számát, vagyis a populációméret nem változik. A 

természetes populációk mérete azonban állandóan változik a folyton változó biotikus és abiotikus tényezők 

hatására. 

A demográfiai változások főleg az amúgy is szélsőségesen fluktuáló populációméretű fajok kis populációit 

veszélyeztetik. Sajátos formája az egyenlőtlen ivararányok kialakulása. 

Sok állatfaj esetében a kis populációk azért is instabilak, mert a megszokott sz°Ciális struktúrák nem képesek 

kialakulni (pl. legelő állatok nem tudják megvédeni magukat, a csoportosan vadászó fajok nem tudnak 

zsákmányt ejteni, vagy nem találnak párt a túlzott ritkaság - a kis egyedsűrűség- miatt). Ezt a hatást nevezzük 

Allé-hatásnak. 

4. 4. Környezeti változások és katasztrófák 

A kis populációk sorsára a biotikus és abiotikus környezet változásaiból adódó környezeti sztohaszticitás is 

jelentős hatással lehet. A környezeti sztohaszticitás, a demográfiai sztohaszticitással szemben a populáció 

minden egyedére hatással van. 

A természeti katasztrófák (pl. földrengés, vulkánkitörés, tűz) előre megjósolhatatlan időpontban és 

gyakorisággal jelentkeznek, de bekövetkezésük esetén nagyon nagy kárt okozhatnak a populációnak. Gyakran 

az érintett populációk egyedeinek akár a 70-90 %-át is elpusztíthatják. 

5. 5. A kis populációk veszélyeztetettsége 

A populáció méretének csökkenése azért jelent különösen nagy veszélyt, mert minél kisebb egy populáció, 

annál sérülékenyebb, veszélyeztetettebb a genetikai változatosság csökkenése, a demográfiai és a környezeti 

változások mindegyike által. Egy kritikus szint alatt ezek a folyamatok egymást erősítik, ezért kihalási örvényről 

beszélünk. A kihalási örvénybe került populáció nagy valószínűséggel egyre gyorsabban, és megállíthatatlanul 

rohan a kipusztulás felé. 
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5. fejezet - 5. A természetes, illetve 
természetközeli élőhelyek 
természetvédelmi kezelésének 
szerepe a fajok, populációk és 
közösségek védelmében, a 
profitorientáltság hatása a 
természetességre 

Jogi és gyakorlati szempontból a veszélyeztetett természeti értékek megmentését célzó intézkedések, valamint a 

már védett területen folyó tevékenység három alapvető elemből áll össze: 

• hatósági feladatkör 

• gazdálkodási feladatkör 

• szolgáltatási feladatkör 

E három alapvető feladatkört együttesen a gyakorlatban természetvédelmi kezelésnek nevezzük. A természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében található meghatározás alapján a védett 

természeti érték, továbbá a védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, 

bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek. 

A természetvédelmi kezelésnek tulajdonjog szerint 4 formája lehetséges: 

• saját terület saját kezelésben 

• saját terület idegen kezelésben (kedvezőtlen) 

• idegen terület saját kezelésben (hatósági tevékenység) 

• idegen terület idegen kezelésben (legkevésbé hatékony) 

A legmagasabb szakmai színvonalú természetvédelmi tevékenység a természetvédelmi hatóság saját 

tulajdonában kezelésében ill. használatában álló védett területen folytatható. Ilyenkor a hatósági, gazdálkodási 

és szolgáltató jellegű munkák teljesen összefonódnak. Az ilyen területeknek az is a feladata lenne, hogy a 

természetvédelmi hatóság bemutassa a területek tulajdonosainak, a természetgazdálkodás, a fenntartás és a 

természetvédelmi kezelés legkorszerűbb, legjobb módjait. A védett természeti területek természetvédelmi 

kezelését az állami természetvédelem területi szervei, a nemzeti park igazgatóságok, a nemzeti park 

igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat, továbbá önkormányzatok, 

természetvédelmi civil szervezetek végzik. A védett természeti terület természetvédelmi kezelőjét általában a 

védetté nyilvánító jogszabályban jelölik ki. 

Országos jelentőségű védett természeti terület esetében a természetvédelmi kezelő a legtöbb esetben az a 

nemzeti park igazgatóság, amelynek működési területén a védett természeti terület elhelyezkedik. Helyi 

jelentőségű védett természeti területeknél a természetvédelmi kezelő általában az az önkormányzat, amelynek a 

közigazgatási területén a védett természeti terület található. 

Egy terület jogi védelme önmagában legtöbbször nem biztosítja a védendő értékek tartós fennmaradását. A 

védett élőhelyek és fajok sokszor csak célzott kezeléssel őrizhetők meg. 
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A hosszú távon sikeres természetvédelmi kezelés előfeltétele az elérendő pontos meghatározása. Ha a cél egy faj 

megőrzése, akkor első lépésként célszerű egy fajvédelmi programot készíteni. Ha a cél egy élőhely komplex 

fenntartása, akkor a munkát egy élőhely-fenntartási terv elkészítése alapozza meg. 

A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a kezelési terv dokumentációt, 

amelyet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. A védelemre tervezett területek esetében a védetté nyilvánítás 

nem történhet meg a kezelési terv dokumentáció hiányában, mert a kezelési terv dokumentáció 

természetvédelmi kezelési terv részét a Tvt. előírása szerint a védetté nyilvánító jogszabályban kell kihirdetni. A 

fentieknek megfelelően tehát a védett és a védelemre tervezett természeti területek képezik a tervezési 

területeket. 

A kezelési terv dokumentációk készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokat a 30/2001. (XII. 

28.) KöM rendelet tartalmazza. 

Azok a kezelési tervek, melyek a kezelést végző fél mellőzésével készülnek, általában kis hatékonyságúak, mert 

nem alkalmazzák őket. 

Mivel tökéletesen sosem fogjuk egyetlen természeti rendszer viselkedését sem ismerni, ezért a természetvédelmi 

kezelések mindig magukban hordoznak valamennyi bizonytalanságot. 

A célok pontos, mérhető kritériumokban (minimális egyedszám, stb.) is megfogalmazott meghatározása és a 

rendszeres monitorozás teremti meg az alkalmazandó kezelés alapját. A védett területek kezelése során mindig 

figyelembe kell venni, hogy milyen tényezők veszélyeztetik a terület élővilágát, élőhelyeinek ökológiai 

állapotát. 

1. 1. Gyepterületekre vonatkozó kezelési módok 

• Az ősgyepeket annak károsodása nélkül kell hasznosítani, 

• A termőhelyre jellemző faji összetételt megváltoztató gyeptörés, felülvetés, vegyszeres gyomirtás, 

műtrágyázás, öntözés nem alkalmazható, 

• A legelőn csak a legelő állat trágyájára alapozott tápanyag-utánpótlás engedélyezett, 

• A második növedék legeltetése után gyomszabályozó kaszálást, a legeltetési idény végén tisztogató kaszálást, 

avas fű eltávolítást, tavasszal felfagyás elleni hengerezést, leiszapolás ellen fogasolást szabad végezni, 

• Engedélyezhető munkák: gyepszellőztetés, gyephasogatás 5 évente, lazabokrú fűfaj rekonstrukció 7-8 évente. 

• Tiltott munkák: állatfajra jellemző legeltetési idényen kívüli (pl. téli) legeltetés, a terület felégetése, védett 

fajok pusztulását eredményező beavatkozások végzése, 

• Legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh általában, kecske, ló szarvas egyedi elbírálás alapján, 

• A legelő terhelését az állateltartó-képessége alapján szükséges meghatározni 0,5-1,2 számosállat/ha között. 

• Adagoló legeltetést kell alkalmazni, de 10 napnál tovább egy szakasz nem legeltethető, 

2. 2. Erdőterületekre vonatkozó kezelési eljárások 

• Az odvas fák egy részét az állományban hagyni 

• Többkorú állományt kell nevelni 

• Elegyfákat kell ültetni 

• Cserjeszintet kell kialakítani (meghagyni) 
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Ezáltal változatos erdőállományt kapunk, amelyben több faj, nagyobb populációk találhatók (Diverzebb élőhely, 

diverzebb társulások). 

3. 3. Vizekre vonatkozó kezelési eljárások 

• Nyílt vízfelület mellett partszegélyt kell kialakítani 

• A nádasokat meg kell hagyni 

• A kisebb szigeteket meg kell hagyni 

• Az így kezelt többféle élőhely többféle fajt eredményez. 

4. 4. A profitorientáltság hatása a természetességre 

A profitorientált gazdasági tevékenységek jelentős károsító hatást jelentenek a természetességre (pl. bányászat, 

ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom). Az ilyen tevékenységek túlnyomó része nem egyeztethető össze a 

természetvédelemmel, ezért a védett területeken korlátozásokat vagy akár teljes körű tiltást alkalmaznak. A 

gazdasági szempontú élőhelykezelés sem egyeztethető össze a természetes kezelési módokkal. Cél a természet 

minél nagyobb mértékű kihasználása, nem törődve az esetleges károsításával. Ezért a profitorientáltság 

következtében a biodiverzitás előbb-utóbb károkat szenved. Csökken a területen található fajok száma, a fajok 

egyedszáma is. Kisebb populációk eltűnhetnek, az élőhelyek feldarabolódnak, csökken az élőhelydiverzitás a 

monokultúrás művelés miatt. Az élőhelydiverzitás növelése többirányú hasznosítást tesz lehetővé, amely 

közelítheti egymáshoz a természetvédelmi és a gazdasági érdekeket, pl. mozaikos élőhelyek kialakításával 

(erdők, gyepek) gazdagodhat az élővilág, ami a gazdálkodónak és a természetvédőnek egyaránt kedvező. 

4.1 A profitorientáltság károsító tényezői gyepeknél 

• Felülvetés; 

• Intenzív legeltetés; 

• Műtrágyázás. 

4.2 A profitorientált gazdálkodás károsító tényezői erdők esetében 

• Az egy fajú fából álló állományok létesítése, elegyfák nélkül (nem őshonos faj állományának létesítése 

további problémás tényező); 

• Azonos korú fás állományok létrehozása, melyekben cserjeszint nem található; 

• Talajgyalus felújítás; 

• Beteg, odvas fák kivétele. 

4.3 A gazdasági szempontú gazdálkodás károsító tényezői vizes élőhelyek esetében 

• Haltelepítés, mely az eredeti halfajokra káros hatással van; 

• Trágyázás; 

• Vízkormányzás 
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6. fejezet - 6. Magyarország 
florisztikai beosztása, Magyarország 
területére eső flóratartományok 
természetföldrajzi jellemzése. 
Flóraelemek. A Bryophytonok és 
természetvédelmi jelentőségük 

1. 1. Magyarország florisztikai beosztása, 
Magyarország területére eső flóratartományok 
természetföldrajzi jellemzése 

Magyarország növényföldrajzi beosztása 1920 után leegyszerűsödött, mivel az ország területének döntő 

többsége a közép-európai flóraterületnek egyetlen, a magyar (pannóniai) flóratartományára korlátozódott. 

Mindössze három apró terület képvisel egy-egy további flóratartományt, nevezetesen a kárpátit (a Zempléni-

hegység északi része), a kelet-alpesit (Soproni- és Kőszegi-hegység, valamint a Vend-vidék), végül – újabb 

felfogás szerint – a nyugat-balkánit (Villányi-hegység és Dél-Zala). 

I. Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) 

1. Az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 

• Kisalföld (Arrabonicum) 

• Déli-Alföld (Titelicum): Dráva-sík és Mohácsi-sziget,valamint határainkon túl Bácska, Bánság és 

Szlavónia déli részének síkságai 

• Duna-vidék (Col°Cense): Mezőföld, Solti-síkság, Turján-vidék 

• Duna-Tisza Köze (Praematricum): a tiszazugi és a tengelici homokterületekkel 

• Tiszántúl (Crisicum): Békés-Csanádi löszhát, Körös-vidék, Hortobágy, Hajdúság, Heves-Borsodi sík 

• Nyírség (Nyírségense) 

• Észak-Alföld (Samicum): Rétköz, Bodrogköz, Bereg-Szatmári-sík, Érmellék 

2. Az Északi-középhegység flóravidéke (Matricum) 

• Zempléni-hegység, Hegyalja (Tokajense) 

• Aggteleki-karszt és Cserehát (Tornense) 

• Bükk és környéke (Borsodense) 

• Mátra, Medves, Karancs és környékük (Agriense) 

• Börzsöny, Cserhát és Gödöllői-dombvidék (Neogradense) 

• Naszály és Dunazug (Visegradense) átmenet a következő flóravidék felé 

3. A Dunántúli-középhegység flóravidéke (Bakonyicum) 
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• Pilis, Budai-hegység és Gerecse (Pilisense) 

• Vértes, Velencei-hegység, Bakony, Pannonhalmi-dombság, Vasi szigethegység (Ság, Hecseg) 

(Vesprimense) 

• Keszthelyi-hegység, Balaton-felvidék, Tapolcai medence szigethegyei és a Somló (Balatonicum) 

4. A Dél-Dunántúl flóravidéke (Praeillyricum) 

• Mecsek és környéke (Sopianicum) 

• Külső-Somogy (Kaposense) 

• Belső-Somogy (Somogyicum) 

• Zalai-dombvidék, Tapolcai-és Káli-medence, Bakonyalja (Saladiense) 

5. A Nyugat-Dunántúl flóravidéke (Praenoricum) 

• Göcsej (Petovicum) átmenet a Dél- és a Nyugat-Dunántúl flóravidékei között 

• Alpokalja (Castriferreicum), Soprontól az Őrségig, a Vasi-hegyhát és a Kemenes dombjai 

• Lajtai flórajárás (Laitaicum), nálunk a Fertő menti dombsor, a kőhidai medence és a Dudlesz 

II. Nyugat-Balkáni flóratartomány (Illyricum) 

1. II/1. Szlavon flóravidék (Slavonicum) Flórajárásai hazánkban: 

• II/1/A. Villányi-hegység (Villanyense) 

• II/1/B. Zákány-őrtilosi dombsor (Őrtilosense) 

III. Alpesi flóratartomány (Alpicum) 

1. III/1. Kelet-alpesi flóravidék (Noricum) Flórajárásai hazánkban: 

2. III/1/A. Stájer flórajárás (nálunk a Vendvidék) (Stiriacum) 

3. III/1/B. Soproni-hegység nyugati része és a Kőszegi-hegység (Ceticum) 

A Magyar Alpok az Alpok és az óceáni klíma befolyása alatt. Spontán lucosok (extrazonálisan), vörösfenyő 

(Larix decidua), jegenyefenyő (Abies alba), savanyú bükkösök, tölgyesek fekete áfonyával, erdei fenyvesek, 

tőzegmoha lápok jellemzik. Jellemző növényei: havasi éger (Alnus viridis) az Alpok cserjéje, fecsketárnics 

(Gentiana asclepiadea), zergeboglár (Trollius europeus), áfonyák, palástfű fajok, fehér acsalapú (Petasites 

albus), árnika (Arnica montana), fehér sáfrány (Cr°Cus albiflorus), Ciklámen (Cyclamen europeus), szártalan 

kankalin (Primula acaulis). 

Csarabosok, fenyérek – az egész flóravidék további jellemzői. Atlantikus és északi elterjedésű fátlan társulások, 

leromlott bükkösök és fenyvesek helyén kialakult törpecserjések. A mostoha savanyú körülmények miatt nem 

erdősülnek újra, legfeljebb nyírrel, vagy borókával. Ilyen mértékben savanyú talajok: kavicskvarcon, homokon, 

homokkövön, egyes vulkáni kőzeteken alakulnak ki. Hazánkban előfordul még hasonló növényzet: Göcsej, Vasi 

dombvidék, Aggteleki kavicshát, Tokaji hg. Jellegzetes fajai: csarab (Calluna vulgaris) mohák, áfonyák, 

szittyófajok, korpafüvek, henye boroszlán, vánkosmoha. 

IV. Kárpáti flóratartomány (Carpaticum) 

Három flóravidékre tagolódik: 1. Északi-Kárpátok (a Kis-Kárpátoktól a Sátorhegységig); 2. Keleti-Kárpátok 

(Erdély, a Mezőség kivételével); 3. Mezőség IV/1. Észak-kárpáti flóravidék (Eucarpaticum) része az Észak-

zempléni (kassai) flórajárás (Cassovicum) 
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1. Az Északi-Kárpátok flóravidékének zöme fenyves, kisebb részben bükkös övbe tartozik. Magasabb területein 

a törpefenyő (Pinus mugo) régiója uralkodik, feljebb havasi gyepek, tőzegmohalápok– kiemelhető a Magas-

Tátra gazdag flórája. Nevezetes bennszülött fajai: kárpáti harangrolyt (Soldanella carpatica), murányi boroszlán 

(Daphne arbuscula). 

2. A Keleti-Kárpátok flóravidéke, amely nemcsak havasi és alhavasi tájakat, hanem jelentős dombvidéket is 

magában foglal, bennszülött fajokban leggazdagabb vidék. Az alföldi peremhegyeken és az Erdélyi-medencében 

jórészt tölgyesek uralkodnak, és bükkösök .A legmagasabb területek a fenyőövbe tartoznak (luc- és 

jegenyefenyő), feljebb törpefenyő öve, ezen felül pedig törpecserjések, majd havasi sztyepek és sziklagyepek. 

Nevezetes növényei pl. erdélyi havasszépe (Rhododendron kotschyi), Teleki-virág (Telekia speciosa), erdélyi 

nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana), rózsaszínű ibolya (Viola jooi). 

3. A Mezőséget körülfogja az előző flóravidék, de növényvilága attól teljesen elkülönülő. A mezőségi 

flóravidék a Fekete-tenger menti erdős sztyepp hazai folytatása: kevés erdőmaradvánnyal, de annál több 

jellegzetes, melegkedvelő pusztafüves elemmel, továbbá sós-szikes réti vagy tóparti növényfajjal. . Nevezetes 

növényei pl. erdélyi hérics (Adonis transsilvanica), Péterfi-csüdfű (Astragalus peterfii), erdélyi hangyabogáncs 

(Jurinea transsilvanica). 

2. 2. Flóraelemek 

Elterjedési területek, areák fajai. 

Areák a legszélső előfordulásokat összekötő vonal által bezárt területek: 

• Bármely taxonra megadható 

• Lehet folytonos és megszakított 

• Jelzi a faj múltját, korát, egykori elterjedését, jövőjét 

A fajok elterjedési területeik szerint csoportosíthatók. A hasonlók flóraelem-csoportokba (area-típusokba) 

tartoznak. 

Sok az átfedő és nehezen besorolható faj. 

Magyarországon jellemző flóraelem típusok 

• EURÁZSIAI elemek. Európa és Ázsia mérsékeltövi területei általánosan elterjedtek. 22,5%. Csak hazánkban 

ritka fajait védjük. Pl. óriás útifű 

• EURÓPAI elemek. Egész Európában elterjedtek. 20,5%. Pl. a sulyom 

• SZUBMEDITERRÁN elemek. Dél-Európa, Földközi-tenger közelének lombhullató erdőzónájából felhúzódó 

fajok. 18,5 %. Pl. lónyelvű csodabogyó. 

• KONTINENTÁLIS elemek. Eurázsia belső, tengerektől távoli területeinek sztyep és erdőssztyep fajai. 11%. 

Pl. törpemandula, homoki vértő. 

• CIRKUMBOREÁLIS más néven cirkumpoláris elemek. A mérsékelt öv fajai „körben”. 8%. Pl. 

boldogasszony papucsa, kereklevelű harmatfű. 

• KOZMOPOLITÁK. A föld nagy részén megtalálhatók. 6,5%. Pl. kapcsos korpafű, tőzegpáfrány. 

• ADVENTÍV elemek. Az emberi kultúra által megtelepített és behurcolt fajok, kultúrnövények és gyomok. 

3%. Főleg amerikai származásúak. 

• ATLANTI-SZUBATLANTI elemek. Általában az óceáni éghajlatú Ny-Európában élnek. 3%. Pl. kúszó 

celler. 
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• BALKÁNI elemek. A Balkán-félsziget növényei, amelyek szórványosan nálunk is előfordulnak. 2 %. Pl. 

keleti gyertyán (Kelet Balkán=moesiai, Nyugat Balkán=illír, Erdély és Nyugat Balkán közös elemei a 

=dacikus elemek). 

• ALPIN elemek. A közép-európai magashegységek lakói. Pl. a havasalji rózsa. 1%. Az arktikus-alpin fajok. 

• PANNON ENDEMIKUS elemek /bennszülött fajok. A Pannonicum egész területén előfordulnak. 2%. Pl. 

debreceni torma. 

• KÁRPÁTI (SZUB)ENDEMIZMUSOK. A Kárpátokban ill. a kapcsolódó Északi-középhegységben. 1%. Pl. 

budai nyúlfarkfű. 

• BOREÁLIS elemek. Az északi tajgaerdők és lápjainak növényei. Előfordulásaik reliktum jellegűek. 0,3%. Pl. 

szibériai hamuvirág. 

3. 3. A Bryophytonok és természetvédelmi 
jelentőségük 

A legegyszerűbb igazi szárazföldi növények, de valódi hajtásuk szállítószövetekkel nincs. Szaporodásukhoz 

nedves élőhely szükséges, mivel a hímivarsejtek (spermatozoid) vízben úszva érik el a petesejtet. Mindenhol 

előfordulnak, fontos pionír növények. A nedvesség és savanyúság indikátorai. Nincs önálló vízháztartásuk, 

vagyis víztartalmuk környezetfüggő, nincs kutikula rétegük, így a vizet teljes testfelületükön veszik fel. Fontos 

szerepük van az erdők vízháztartásában. A telepes szerveződés csúcsát jelentik, szárszerű (kauloid), levélszerű 

(filloid) és gyökérszerű (rhizoid) részeik vannak. A szárazságtűrő mohák számos faja kiszáradt állapotban is 

több évig életképes marad, és életfolyamataik nedves környezetben teljesen helyreállnak. A szár vagy az 

oldalhajtás csúcsán, vagy a teleptesten fejlődnek az ivarszervek. Antheridium: hímivarú, kétostoros 

spermatozoidokat tartalmaz, bunkó alakú. Archegónium: palack alakú, a női ivarú petesejtet tartalmazza. A 

spermatozoidok vízben úszva jutnak el a másik növényen lévő archegóniumhoz. Az archegónium nyaki részén 

található, funkciójukat vesztett petesejtek, az ún. nyaki csatornasejtek elnyálkásodnak. A nyaki csatornán át 

bejutó spermatozoidok közül egy megtermékenyíti a petesejtet. A zigótából az anyanövényen maradva fejlődik 

ki az ivartalan spóraképző nemzedék (sporogónium). Fő részei: talp, toknyél (seta), spóratartó tok (kapszula). A 

spóratartó tokban redukciós osztódással keletkező spórák a tok felnyílása után kihullnak. Kedvező körülmények 

között ezekből fonalas, ritkábban szalag alakú vagy lemezes előtelep (protonéma) fejlődik ki. Ebből fejlődik a 

mohanövény, és ezen fejlődnek csak az ivarszervek. Vegetatív szaporodásuk is lehetséges a feldarabolódásuk 

által. 

A mohák rendszertani felosztása: 

1. Becős mohák vagy szarvasmohák osztálya (Anth°Cerotophyta) 

Telepes növények, korábban a májmohákhoz sorolták őket. Náluk a spórából közvetlenül a teleptest fejlődik 

ki, mohaelőtelep nincsen. Olajtesteik sincsenek, szemben a májmohákkal. A gametofiton telepes, belső 

szerkezete homogén. A telepből kinövő sporofiton igen fejlett lehet (max. 16 cm), felülről nyíló becőre 

emlékeztet, fotoszintetizál, és sztómák is vannak rajta. E sztómák a gázcserében és nem a párologtatásban 

működnek közre. 

pl. Anth°Ceros laevis 

2. Májmohák osztálya (Hepatophyta) 

Leveles-száras” és telepes szerveződésűek egyaránt vannak közöttük. A telepes májmohák belső 

szerveződése differenciált, a leveles májmoháknál pedig inkább a külső megjelenés a változatos. A spórából 

általában előmohatelep fejlődik: ez csúcsi vagy „szár”-közi növekedésű, s fokozatosan differenciálódik 

gametofiton feleppé. Fontos a vegetatív szaporodás, levél- vagy teleprészek, illetve sarjsejtek által. 

pl. Marchantia polymorpha – csillagos májmoha 

Riccia fluitans - vízicsipke 
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1. Lombosmohák osztálya (Bryophyta) 

A „tipikus” mohákat megtestesítő csoport, világszerte elterjedtek. Testi szerveződésüket alapvetően a sugaras 

szimmetria jellemzi. Gametofitonjuk száracskára és levélkére tagolódik. A száracskában szállítósejtek, sőt, 

néha ezek kötegei találhatóak. A többnyire egy sejtrétegű levélkében egy vagy több ér is futhat. Az 

ivarszervek szabadon kiemelhetőek. Egy átlagos lombosmoha sporofitonja talpra, nyélre és tokra tagolódik, 

ebben fejlődnek a spórák. 
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7. fejezet - 7. A magyar flóra 
áttekintése eredet szerint. Az 
özönnövények, a védekezés, irtás 
gyakorlata, problémái. A 
Pteridophytonok (harasztok) és 
természetvédelmi jelentőségük 

1. 1. A magyar flóra összetétele eredet szerint 

Őshonos fajok 

Megegyezéssel definiált fogalom. Azokat tekintjük őshonosnak, amelyek az utolsó két évezredben (mások 

szerint i.e. 5-6000 évvel ezelőtt is) természetes elterjedési területeiken (esetünkben a Kárpát-medence 

természetföldrajzi régiójában) spontán előfordultak. Fajok őshonosságát igazolhatja a faji környezet, az élőhely 

egyedisége. A széllel, vízzel spontán terjedők általában természetes előfordulásúnak tekinthetők. 

Rejtetthonosságú (ismeretlen eredetű) fajok 

Jövevény fajok (adventív fajok) 

Adott területtel nem érintkező areákból: 

• szándékosan betelepített 

• akaratlanul behurcolt 

• areájából emberi tevékenységtől függetlenül bekerült, bevándorolt fajok 

Mindhárom csoportban lehetnek valamilyen szempontból értékes, ritka, veszélyeztetett, azaz védendő, ill. védett 

fajok. Mindháromból kikerülhetnek gyomok. 

A jövevény (adventív – tájidegen) fajok távol eső – nem érintkező areák fajai 

Bekerülésük szerinti csoportosíthatók: 

• Behurcolt 

• Bekerült 

• Betelepített fajok: dísznövények, termesztett növények. 

Időskála szerint: 

• archeofitonok – ójövevények 

• neofitonok – újjövevények (1492 után) 

Szerepük szerint: 

• özönnövények (inváziós növények), közöttük átalakító fajok 

• alkalmi fajok (vendég fajok) 
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• meghonosodott fajok 

Inváziók – története Magyarországon 

Első hulláma a földművelés és állattenyésztés terjedésének időszaka – ókor 

Második hullám a földrajzi felfedezések időszaka 

A magyar flórában 600 körül van a neofitonok száma, ebből kb. 70 özönnövény (inváziós faj). 

Elsőként Kitaibel tesz említést veszélyükről. Darwin (1859) – a fajok új hazában sikeresebbek lehetnek, annál 

jobban szaporodnak, minél kevesebb a konkurens rokon faj. A hazai nemzeti monitorozó programban 22 

monitorozásra javasolt, 13 monitorozott özönnövény van. A monitorozásra a természetvédelmi törvény, a CBD, 

a Berni és Bonni Egyezmények is kötelezik a szerződő feleket. Ma már folyóirat a Biological Invasions 

foglalkozik az özönfajokkal. 

2. 2. Az özönnövények 

Szaporodásbiológia: 

• vegetatív úton vagy/és sok apró propagulummal szaporodnak 

• Széllel terjednek 

Életforma: többségük terofiton és geofiton 

Származás: sok az észak-amerikai (fajgazdagabb a flóra) 

Taxonómia: sok az Asteraceae, követi a Brassicaceae világviszonylatban is 

Veszélyeztetett élőhelyek: hullámterek, gátak, vasutak, utak menti területek, erdőirtások, felhagyott szántók 

MEGELŐZÉS - zavarás, bolygatás elkerülésével 

VÉDEKEZÉS 

• Mechanikai védekezés: kaszálás, nyírás, kihúzás, legeltetés 

• Vegyszeres védekezés - Előzetes hatástanulmányt és engedélyezést igényel a megyei növény és talajvédelmi 

szolgálatoktól ill. a nemzeti parkoktól 

A vegyszeres védekezés k°Ckázatai 

• elsodródás, csöpögés 

• célnövényen kívüli pusztítás 

• vízbe mosódás 

• állatvilág pusztítása 

Indirekt k°Ckázatok: 

• a létrejött szabad felszínek gyomosodása 

• lassan bomló herbicidek tartós negatív hatása 

Tapasztalatok: 

• Bálványfa –GLIFOZÁT hatóanyagú 15 %-os MEDALLON felszínre, sebbe juttatva 100-86 %-os hatásfokú 
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• Akácnál a kivágott csonkokat ecseteljük 20%-os MEDALLON-nal, ősszel, tavasszal hajtástaposás 

• Ezüstfa nyugat – mechanikai és vegyszeres védekezés együtt hatásos, vágás után permeteztek GARLON-nal 

• Gyalogakácnál április-májusi szárzúzás, mások téli láncos zúzást ajánlanak - erdősítés is visszaszorít- 

fényhiány! 

• Aranyvesszőt kaszálással is féken lehet tartani – szárait gyomvédelemben hasznosítják szőlőkben 

• Selyemkóróra már 3 %-os MEDALLON is hatékony 

• Bíbor nebáncsvirág, parlagfű – kaszálás, nagy a magkészletük 

3. 3. A Pteridophytonok (harasztok) és 
természetvédelmi jelentőségük 

A legelső valódi hajtásos növények. A ma élő korpafüvek, zsurlók és páfrányok egy taxonba, a harasztok 

törzsébe (Pteridophyta) tartoznak. 

Számos közös tulajdonsággal rendelkeznek: 

• szövetek, 

• életmenetükben a sporofiton dominál, míg a gametofiton (előtelep) redukált, 

• a gyökér oldalirányban fejlődik az embrióból. 

Diploid sporofiton nemzedékük teste hajtásrendszerre és gyökérzetre tagolódik. Az első gyökér hamar elpusztul, 

helyette további oldalállású, vékony gyökerek keletkeznek nagy számban, végükön gyökérhüvellyel. A hajtásuk 

villás vagy oldalelágazású. A levél változatos alakú kutikulával és gázcserenyílásokkal rendelkezik. A hajtás, 

levél, gyökér edénynyalábos, itt jelenik meg először a tracheida. Lehetnek izo (páfrányok), homoio (zsúrlók) és 

heterospórások (vízi páfrányok és durdafüvek). A spórából fejlődő gametofiton előtelep erősen redukált, 

lemezes telepszerű, változó alakú. Az aljzathoz egysejtű rhizoidok kötik, asszimilál vagy szaprofita. Az 

izospórás harasztoknál kétivarú, míg a homo- és heterospórás harasztoknál egyivarú előtelep alakul ki. 

Másodlagosan vastagodó szár előfordulhat. Vegetatív szaporodásuk ritka. 

Korpafűfélék osztálya (Lycopsida) 

Sporangiumaik a leveleken (ún. sporofillumokon) találhatók, hajtástengely felé néző helyzetben, legtöbbször 

sporofillum fűzért alkotnak. Hajtásrendszerük villás elágazású. Leveleik mikrofillumok, egyszerű felépítésűek. 

Ma mindössze 6 nemzettségük van, kb. 1200 fajjal, régen azonban sokkal több képviselőjük élt, amelyek 

uralkodóak voltak a Föld karbon időszaki vegetációjában. 

Minden hazai fajuk védett pl: 

• Részeg korpafű (Huperzia selago) lucos övi faj, nálunk mészkerülő bükkösökben, csarabos-nyíresekben, 

Ritka faj! (Zempléni-hegység, Mátra:Kékes, Kőszegi-hegység) 
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• Kígyózó korpafű (Lycopodium annotinum) Mészkerülő bükkösökben, erdeifenyvesekben, nyíres fenyéren 

igen ritka (Tornai-hegység., Őrség) 

• Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum) mészkerülő bükkösök, tölgyesek nyíres fenyérek, szőrfűgyepek, 

fiatal lucosok faja (Zempléni-hegység., Cserhát, Pilis, Nyírség: Ömbölyi erdő, Észak-Alföld:Beregdaróc) 

Zsurlók osztálya (Sphenopsida) 

A zsurlók vegetatív sajátossága a monopodiális hajtásrendszer, az örvösen elálló oldalágak, a csomókkal 

elválasztott internódiumokra tagozódó (ízelt), belül üreges szár és a rizóma járulékos gyökerekkel. Leveleik igen 

aprók, barnásak pikkelyszerűek, örvösen állnak, gyakran levélhüvellyé nőnek össze. A fotoszintézist a szár és az 

oldalágak sejtjei végzik. Bordázott szárukat kova szilárdítja. A szárban mélyen besüllyedt gázcserenyillások 

vannak. A sporanguimok szárcsúcsi sporofillium-füzérekben vannak. 

Három növekedési típusuk van: 

• külön spóratermő (klorofill nélküli, barna), és meddő (zöld) hajtása van. A termő hajtás a spórák kihullása 

után elpusztul (mezei zsurló - Equisetum. arvense) 

• a spóratermő hajtás a spóraérés és kihullás után bezöldül, és aláágazik (alakváltozásos zsurlók, pl.: erdei 

zsurló - Equisetum sylvaticum) 

• csak zöld a hajtás van, ezen jelenik meg csúcson, vagy ritkán oldalsó helyzetben a sporofillum fűzérek 

(sztrobiluszok) (m°Csári zsurló, Equisetum palustre) 
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• Védett hazai fajaik (pl.): 

• Téli zsurló (Equisetum hyemale) üde, nedves erdőkben (Bakony, Sopron, Zala, Mecsek, Dráva-völgy, 

Bátorliget) 

 

• Tarka zsurló (Equisetum variegatum) homokon, pl. Nyírség 

Páfrányok osztálya: 

A nyélből és levéllemezből álló makrofillum a legtöbb páfránynál egyszeresen vagy többszörösen szárnyalt. E 

tipikus levélforma mellett előfordul az ép levél is, és ritkán a redukált pikkelylevelek. A páfrányok gyökerei 

járulékos jellegűek, többnyire a föld alatt kúszó rizómából indulnak ki. Ritka kivételként gyökér egyáltalán nem 

fejlődik 
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• A recens fajok nem vagy ritkán fásodnak. 

• A sporanginumok a levelek szélén vagy fonákán fejlődnek, vagy centrális sporofillum fűzérben 

• A gametofiton szabadon élő, általában fotoszintetizáló képlet, az előtelep általában hamar elpusztul, a 

hímivarsejtek, akár a zsurlóknál, sokostorosak (csillósak). 

Védett hazai fajaik (pl.): 

• Cselling (Notholaena marantae) (FV!) csak Tapolcától délre, a szent-György –hegy bazaltszikláin, melegkori 

reliktum 

 

• Kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) hegyi rétek, láprétek, üde talajú rétek, erdők (közép-hegységek, 

Dunántúl) 
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• Sokcimpájú holdruta (Bortychium multifidum) hegyi réteken, szőrfűgyepben igen ritka (Zempléni-hegység, 

Bakony, Bükk) 

• Királypáfrány (Osmunda regalis) Barcsi védett terület égerlápján, savanyú, tőzeges talaján boreális jellegű 

reliktum 

• Zöld fodorka (Asplenium viride) északi fekvésű sziklagyepekben, sziklaerdőkben, dolomiton és mészkövön 

(Tornai-hegység, Bükk, Vértes, Bakony, Kőszeg, Őrség) 

• Széles pajzsika (Dryopteris dilatata) láperdőkben, bükkösökben, fenyvesekben (Zempléni-hegységtől a 

Börzsönyig, Pilis, Bakony, Keszthelyi-hegység) 

• Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) nádasokban, úszólápon, lápréteken, láperdőkben, ritkulóban 

 

• Mételyfű (Marsilea quadrifolia) tavak sekély parti vizében, iszapos, t°Csogós helyeken (Dráva, Mura, 

Hortobágy) – heterospórás vizipáfrány 
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• Rucaöröm (Salvinia natans) Az Alföld és a Dél-Dunántúl árterein, fogyatkozóban, a lebegő hínárnövényzet 

tagja - heterospórás vizipáfrány 
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8. fejezet - 8. Magyarország jelenlegi 
növényzete. A hazai zonális és a 
fontosabb intrazonális élőhely 
típusok, növénytársulások, 
áttekintése. A 
Gymnospermatophytonok 
(Fenyőfélék) és természetvédelmi 
vonatkozásaik 

1. 1. Magyarország jelenkori növényzete általában 

Fogalmak: 

Potenciális vegetáció az a vegetáció típus, amely az ember zavaró hatása nélkül létrejönne egy adott területen. 

További értelmezései: 

1. az ember tájformáló tevékenysége előtti vegetáció 

2. a jelenlegi klímának megfelelő vegetáció 

3. az ember eltűnése után megjelenő vegetáció 

4. az a vegetáció, amelynek helyreállítását célul tűzheti ki a természetvédelem a fennálló társadalmi 

körülményeket mérlegelve 

Tájértékelésnél az aktuális vegetációval kell számolni, amely összetevődik a természeti, a természet-közeli és a 

mesterséges vegetációból. 

Zonálitás – A Föld nagy éghajlati zónáinak, megfelelően kialakult élővilág (ez esetben vegetáció). Egységei a 

biomok (ez esetben a növényzeti övek). A horizontális zonalitás az egyenlítőtől a sarkok irányában 

párhuzamosan alakul ki. Ennek ismeretében a zonális növényzet a szélességi körök ismeretében 

nagyvonalakban előre jósolható. A valóságban a nagy klímán túl számtalan tényező alakítja egy adott terület 

növényzetét. A fő módosító tényezők a tengertől való távolság – °Ceanitás ill. kontinentalitás -, hideg vagy 

meleg tengeráramlatok és a domborzati viszonyok. 

Vertikális zonalitás magashegységekben, és az óceánok mélye felé haladva alakul ki. A klímának megfelelő 

növényzeti övek egymás fölött helyezkednek el. Óvatos hasonlósággal, a vegetációövek habitusban ismételhetik 

a horizontális zonációt. Pl. a tundra öv növényzetéhez hasonló vegetáció alakul ki a magashegyek megfelelő 

zónájában. A tajgát „ismétli” a hegyvidékek fenyves zónája. 

Intrazonális vegetáció – a helyi adottságok, mikroklíma, alapkőzet, talajvíz, folyóvíz, állóvíz… hatására 

kifejlődő vegetáció a vegetációzónákon belül. 

Extrazonális vegetációról beszélünk, ha egy zonális vegetációtípus zónáján kívüli jelenik meg. 

2. 2. A hazai zonális és a fontosabb intrazonális 
élőhely típusok, növénytársulások, áttekintése 
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Magyarország zonális növényzete 

Az ország nagyrészt a mérsékelt övi lombhullató erdők és a kontinentális sztyepp zóna találkozásánál fekszik. 

Ez a természeti adottság az alföldi területeken egy a zárt lombhullató erdő és a sztyepvegetáció között 

vegetációtípust, az erdőssztyep (v. más néven erdőspusztai) vegetációt eredményezi, mint zonális növényzetet. 

Kisebb nagyobb foltosságban és dinamizmusban száraz tölgyerdőállományok és virággazdag magasfüvű 

sztyeprétek váltakoznak a tájban. A zárt erdő kialakulását alapvetően a csapadék mennyisége limitálja. Az 

alföldi területek 500-600 mm évi csapadékösszeg a záródást már nem teszi lehetővé, ezért alakul ki ez az 

átmeneti vegetációtípus. Kétféle erdőspusztát különböztethetünk meg. Az egyik a kontinentális, amely a 

Tiszántúlon és a Nyírségben valamint az Északi-középhegység hegylábain alakul ki. Jellemző a tölgyerdő 

mozaikokban a juharok és a hársak jelenléte. Egyes állományokban mindhárom tölgyfajunk együtt is előfordul. 

Területein napjainkban mezőgazdálkodás folyik, kisebb foltjainak megőrzése és fenntartása a természetvédelem 

kiemelt feladata. Löszön az erdőssztyep erdei a tatárjuharos tölgyes, hársas tölgyes és a mezei juharos tölgyes, 

homokon a pusztai tölgyes. A másik erdőspuszta típus a szubmediterrán, vagy déli erdőspuszta, a Duna-Tisza 

közén és a Dél-alföldön, elsősorban homokon alakult ki. Jellemző az alacsonyabb füvű gyep alkotó, valamint az 

alacsonyabb, lazább szerkezetű erdő, molyhos tölggyel, szürke nyárral, nyáras-borókással. 

Hegyvidékeinken, az évi csapadékösszeg már megengedi az erdők záródását. Magasság függvényében (a 

csapadék és hőmérsékletváltozással) kialakulnak a vertikális vegetáció zónák, amelyek a következők: 

Cseres-tölgyes zóna - 500 m-ig. A Dunántúl alacsonyabb hegyeit borító erdőkben a k°Csánytalan tölgy mellett 

jellemző a molyhos tölgy és a virágos kőris. Gyakoriak a szubmediterrán elterjedésű csertölgy domináns erdők 

is. A szubkontinentális tölgyerdők inkább az Északi Középhegységben elterjedtek. Sok állományukat az 

erdőgazdálkodás elcseresítette az értékesebb k°Csánytalan tölgy kivágásával. Hasonlóan sok a cserjeszintjétől 

megtisztított, gyepes aljnövényzetű állomány is. 

Gyertyános tölgyes zóna 500-600m között. Tölgyfaja a k°Csánytalan tölgy. Sokszor csak átmeneti zónaként 

alakul ki. Néha nagyobb kiterjedésben is megjelenik extrazonálisan az északi lejtőkön és hűvös völgyekben. 

Gazdag a tavaszi aszpektusa, a sok geofiton faj lombfakadás előtt virágozva virágszőnyeget alkot. 

Bükkösök zónája 600-700 m fölött. Leggyakoribb az elegyes (gyertyán, hegyi juhar, magas kőris, hársak) 

szubmontán bükkös, míg az elegyetlen magashegyi, azaz montán bükkösök csak a magasabb hegységeinkben 

találhatók meg. A cserjeszint nélküli szép szálerdők aljnövényzete többségében szintén a tavaszi lombfakadás 

előtt nyílik. A kedvező éghajlati adottságú Zalai dombvidéken már 200 m-en is szép bükkösök díszlenek 

extrazonálisan. 

Fenyves zóna 1000 m fölött. Magashegyeinken a lucfenyvesek őshonossága vitatott, többségük bizonyítottan 

ültetett. A nyugati határszélen a bükkelegyes fenyvesek zónája az Alpok növényzetének előhírnöke. 

Az erdőzónák, ill. az erdőtársulások konkrét megjelenését jelentősen befolyásolja hegyvidékeken a helyi 

csapadékeloszlás, a lejtőszög és a kitettség. Meredek hegyoldalakon, szikla kibúvásokon a talajmélység válik 

limitáló tényezővé. A folytonos erózió nem tesz lehetővé olyan vastag talaj kialakulását, amely a fás növényzet 

megragadásához szükséges. Ezért nagy a veszélye hegyoldalakon a tarvágásoknak, mert az erdő alatt hosszú 

időn át kifejlődött talajréteg az erózió áldozata lesz, ami lehetetlenné teszi az újraerdősülést és az újraerdősítést 

is. 

Magyarország intrazonális növényzetének főbb csoportjai 

1. Víz által meghatározott növényzet 

• M°Csarak növényzete időszakos vízborítású élőhelyeken alakul ki. Állóvizek szegélynövényzeteként, 

nyírvízlaposokban, csatornák mentén, kubikgödrökben és más mesterséges időszakos vízállású helyeken. 

Ide tartoznak az iszapnövényzettől indulva a nádasok, gyékényesek, a magassásos társulások 

• Lápok. A lápi élőhelyeket a hosszantartó, vagy állandó vízborítottság jellemzi, ahol az oxigén szegény 

környezetben a tőzegesedés folyik. A tápanyagszegény élőhelynek nagyszámú indikátor faja van, amelyek 
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kizárólagosan ebben a környezetben élnek. A lápok is nagyszámú társulással képviseltettek, a láperdőktől 

a tőzegmohalápokig. A legveszélyeztetettebb élőhelyekhez tartoznak. Ex lege védettek. 

• Folyókat, patakokat kísérő növényzet. Nagy folyóink partját a bokorfüzesek, puhafa ligeterdők és 

keményfa ligeterdők kísérték kiterjedve a folyók árterületeire. Napjainkra a folyószabályozások miatt 

természetes állományaik igen megfogyatkoztak. Patakok kísérő növényzete az ún. magaskórós növényzet, 

nagytermetű lágyszárúakkal, főleg szélesebb patakvölgyekben, valamint a hegyvidéki égerligetek. 

• Állóvizek és szegélyük növényzete. Az állóvizek lebegő és gyökerező hínártársulásai tartoznak ide. A 

vízparti növényzetük átmenetet képez a m°Csári társulások felé. 

2. Alapkőzet által meghatározottak: 

• Homoki (savanyú, meszes) növényzet. A Nyírség, a Duna-Tisza köze, a Kisalfőld, Külső- és Belső- 

Somogy humuszban szegény, ma már csak kevés helyen mozgó homokján kialakuló fátlan társulások 

tartoznak ide. A gyepek fajösszetételében különbséget lehet találni a savanyú és a meszes homokon 

kialakultak között. 

• Sziki (szolonyec, szoloncsák). Elsősorban vízmentesítés után kialakult, nagy sótartalmú talajokon létrejött 

változatos megjelenésű és fajösszetételű társulások. A Hortobágy (szolonyec) száraz és nedves szikes 

gyepjei, szikes m°Csarai, sziki erdőssztyepje a világörökség része. A Kisalföld és a Duna-Tisza közi 

szikesek is jelentős területeket fednek. 

• Edafikus és mikroklimatikus szigeteken, így kavicson, palán, törmelék lejtőkön, sziklafalakon, 

löszfalakon… megjelenő növényzet. 

Aktuális vegetáció 

Az országban utazva nyilvánvaló, hogy a fenti növényzet kisebbségben van a használat alatti tájhoz képest. 

Különösen igaz ez az alföldi területekre, ahol a jó termő földeket az ember már évszázadok óta intenzíven 

használja, másokat jelentősen átalakított. Hegyvidékeinken ez kevéssé feltűnő, de a látszat erdősen csal. Erdeink 

között alig van, vagy nincs is olyan, amiben nem volt erdőgazdálkodás. A zárt lombkorona még nem jelent „jó” 

erdőt, az ültetvényeket pedig a természetvédelemben ökológiai szemlélettel nem is tekintjük erdőknek. 

Hegyvidékeken a sziklagyepek a legérintetlenebb élőhelyek. 

Tendenciák az alföldi tájakon: 

• Nagy területek jellegtelenednek el 

• A jobb termőképességű területek degradálódtak 

• Az inváziós fajokkal való telítettség európai összevetésben rendkívül magas 

• Hiányzó fajforrások miatt regenerálódáskor néhány generalista faj válik tömegessé 

• Természet-közeli területeket vagy túl vagy alul használnak 

• Abiotikus tényezők megváltoztatása – talajvízszint csökkenése 

• Tájidegen fajok ültetvényei és a sivár telepített gyepek terjedése 

Tendenciák hegyvidékeinken: 

• Homogén kor- és fajstruktúrájú erdőállományok kialakítása 

• Tájidegen fafajok használata 

• Kopárfásítások 
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• Tarvágások 

Magyarország területének hozzávetőleges használati megoszlása 

• Agrárélőhelyek 31% 

• Természetközeli üde lomboserdők 12% 

• Telepített erdők/ültetvények 10% 

• M°Csarak, lápok, rétek, más gyepek 10% 

• Nem természetes élőhelyek 8% 

• Település, utak, vizek 29% 

• Természetközeli élőhelyek 41% 

• Féltermészetes 16% 

• Nem természetes 43% 

Az erdők fele többnyire őshonos fafajokból áll. A kaszálók, legelők, rétek, mezsgyék, felhagyott szőlők, 

felhagyott bányák féltermészetes vegetációja is érték. 

3. 3. A Gymnospermatophytonok (Fenyőfélék) és 
természetvédelmi vonatkozásaik 

Az első magvas növények, megjelenésükben sokfélék, különlegesek, számos nagy csoportjuk kihalt. Napjainkra 

mindössze 600 fajuk maradt, ezek zöme a tű- és pikkelyleveles fenyőfélékhez tartozik. A Föld növényzetében 

jelentős a szerepük, a „végtelen” tajgaerdők fő alkotói, de más klímában is lehetnek dominánsak. Hazánkban 

őshonosan pár fajuk él. Pl.: lucfenyő, vörös fenyő, erdei fenyő, közönséges boróka, tiszafa (V) csikófark (FV!).  

A levélzet tű, vagy apró fedelékes pikkely, vagy ritkábban legyező alakú, villás erezetű lomblevelekből áll 

(Ginkgo). A termős toboz fásodó, Ahol a termőlevelek hónaljában ülnek a magkezdemények (később a 

magvak). Lehet a termős toboz húsosodó termőpikkelyekből álló tobozbogyó, benne a magvak az összehajló 

termőpikkelyek között vannak. A porzós toboz barkaszerűen összenőtt sporangiumokból áll. A nyitvatermők 

gyantatartalmú és illatú fák és cserjék, vagy zsurlószerű, ízelt szárú törpecserjék. A mikrospórákból fejlődő 

pollenszemek főleg a szél által terjednek. A női gametofiton, a hímhez viszonyítva kevésbé redukált, egyszerű 

archegóniumkat tartalmazó teleptest a magkezdeményben, amely később a mag tápszövete lesz. 

A nyitvatermők osztályai: 

Magvaspáfrányok osztálya: legősibb típus, kihaltak, fásodottak, virágkoruk a devonban volt 

Cikászok osztálya: fás szárúak, levelük a páfrányokhoz hasonló. Tobozaikon jól látható, hogy a tobozpikkelyek 

módosult levelek. Ivarleveleik külön-külön sűrű tobozt alkotnak. 

Páfrányfenyők osztálya – Ginkgopsida: 

• Ginkgo biloba (FV): kétlaki, villás erezetű levelek, a porzós virágok barkaszerűek. Kínai származású, 

parkjainkban díszfaként találkozhatunk vele. Egykor szerteágazó rokonsági körének napjainkban egyedüli 

képviselője, ezért élő kövületnek is nevezik. 
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Toboztermők osztálya – Coniferopsida: a ma élő nyitvatermők nagy része ide tartozik 

• Pinus sylvestris-erdei fenyő 

• Pinus nigra-fekete fenyő 

 

• Pinus mugo-törpe fenyő 

• Picea abies-luc fenyő 
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• Picea punges-ezüst fenyő 

• Abies alba-jegenye fenyő 

• Larix decidua-vörös fenyő 

• Cedrus atlantica 

• Thuja °Ccidentalis-nyugati tuja 

• Biota orientalis-keleti életfa 

• Juniperus communis-közönsége boróka 

• Juniperus sabina-nehézszagú boróka 

• Taxodium distichum-m°Csárciprus 

Taxopsida osztály 

• Tiszafa (Taxus baccata) A tűlevél lapos, hegyes, színén fényes sötétzöld, fonákán 2 halványzöld csíkkal. 

Örökzöld cserje vagy kis fa. Minden része (a piros magköpeny kivételével) mérgező! Kétlaki. Szentgál 

mellett, dolomiton, bükkfák alatt Közép-Európa legnagyobb tiszafása található. Szórványosan előfordul még 

a Bükkben, Bakonyban és a Mátrában. 
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Csikófarkfélék osztálya - Ephedropsida 

• Csikófark (Ephedra distachya) (FV!) Alacsony cserje, kiterjedt föld alatti rizómával, vesszős ágakkal, 

módosult, apró, csomókon álló, kétcsúcsú zöldes hüvelyeket alkotó levelekkel. Kétlaki. A tobozai 

oldalhelyzetűek. A porzósak tojásdad-hosszúkásak, a termősből apró, piros, málnaszerű álbogyó fejlődik. 

Homok- és löszpusztákon, dolomitsziklagyepekben melegkori reliktum. (Leőhelyei: Gödöllői dombvidék, 

Visegrádi-hg., Kisalföld, Mezőföld) 
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9. fejezet - 9. A növényvilág 
védelmének jogi eszközei 
Magyarországon. Kiemelések a 
törvényből. Ranunculales - 
boglárkafélék rendje és 
természetvédelmi vonatkozásaik 

1. A hatályban lévő természetvédelmi törvény 
kiemelései a botanika oldaláról 

I. rész 

1.§ A törvény célja: 

A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének 

általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészsédes, 

esztétikus természet iránti igényének kielégítése; a természetvédelem hagyományainak megóvása, 

eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és 

fejlesztése. 

II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme 

8.§ A vadon élő élővilág általános védelme 

A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell 

biztosítani 

Definíciók: 

• Őshonos fajok-két évezrede a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában élnek –nem behurcolás v. 

betelepítés eredményeként 

• Behurcoltak vagy betelepítettek, amelyek az ember nem tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) 

tevékenysége folytán váltak a hazai élővilág részévé 

• Tájidegen fajok, amelyek növény-és állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak 

• Visszatelepülők azok az őshonos élő szervezetek, amelyek hazánk területéről eltűntek, de természetes 

elterjedésük folytán ismét megjelennek hazánk természetes élővilágának részeként. 

9.§ 

• Tilos a vadon élő szervezetek genetikai állományának mesterséges úton történő megváltoztatása, az így 

keletkezett egyed terjesztése, életközösségek közötti szándékos áthurcolása. 

• … új élő szervezet betelepítése akkor engedélyezhető …ha a hazai életközösségekben nem módosítják a 

természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására 

• A biológiai sokféleséget befolyásoló, genetikailag módosított szervezetek létrehozása, az azokkal folytatandó 

kísérletek, tenyésztésük, terjesztésük, az országból történő kivitelük és behozataluk – e törvény 

rendelkezéseivel összhangban – külön törvényben meghatározott feltételekkel és módon történhet 
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• A törvény a törvényen túl gazdálkodási és művelési megszorításokat vethet ki a védelmet nem élvező 

területeken is az ún. természeti területeken: erdő, gyep, nádas, művelésre alkalmatlan területek 

16. § 

• Erdő telepítése – ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik – elsősorban őshonos fafajokkal, természetes 

elegyarányban, természetkímélő módon történjék. 

33. § 

• Védett természeti területeken erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon és a 

termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető 

• Védett természeti terülteken lévő, nem őshonos fafajokból álló erdőben a természetközeli állapot kialakítására 

a pótlás, az állománykiegészítés, az erdőszerkezet átalakítása, a fafajcsere, az elegyarány szabályozás és a 

monokultúrák felszámolása útján kell törekedni 

A törvény 42. § – egyebek mellett előírja 

• Tilos a növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása 

• Gondoskodni kell a védett növény-és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, 

így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. 

• Igazgatóság engedélye szükséges védett, illetve-ha nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfaj: 

• Egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

• Egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez 

• Egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához; 

• Egyedének preparálásához; 

• Egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő betelepítéséhez, 

termesztésbe vonásához; 

• Egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérletekhez; 

• Egyedének biotechnológiai célú felhasználásához; 

• Természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez 

• Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásához, védett növényfaj gén- és 

szaporítóanyag-bankban történő elhelyezéséhez az igazgatóság engedélye szükséges 

• Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez az igazgatóság engedélye szükséges. 

• Fokozottan védett vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növényfajok esetén a (3) illetőleg a (5) 

bekezdés szerinti engedély csak természetvédelmi vagy más közérdekből adható meg 

A törvény definiálja továbbá a következő fogalmakat: 

Kipusztult vagy eltűnt: kipusztult: 50 éve nem került elő, azelőtt rendszeresen szaporodott, pl. magyar 

mézpázsit. Eltűnt: 10 éve nem kimutatható 

Közvetlenül veszélyeztetett: rendkívül kis létszám, izolált állományok, nemzetközi jelentőség pl. tornai vértő. 

Aktuálisan veszélyeztetett: kis létszám, csökkenő tolerancia, megszűnő élőhely, peremhelyzet. Pl. kis holdruta 
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Potenciálisan veszélyeztetett: peremhelyzet, szigetszerű előfordulás, érzékeny, ritka, szép. Pl. tavaszi hérics 

További paragrafusokban: 

Vadon élő szervezetek szállításáról, …növényvédelmi szerek, egyéb vegyi anyagok használatáról, 

vízgazdálkodásról, talajvédelemről rendelkezik. 

Kimondja, hogy a teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, 

bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka károsítása esetén. 

Külön mellékletben (7. és 8. sz.) vannak a (1. és 3. sz.) mellékletekben nem szereplő, de az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok 

Védett fajok begyűjtésére csak korlátozott számban adható engedély, kutatási, oktatási, újratelepítési célokból, 

mesterséges szaporításhoz ill. egyéb közérdekből. A 7. sz. mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett 

értéke „egyedenként” 10000 Ft. 

2001. 13.sz. r. (V. 09) KÖM rendelet a védett és fokozottan védett barlangok köréről, valamint az európai 

közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről 

23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 

• Hazai védett növények száma 695, ebből fokozottan védett 63. 

• Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok sora 80 új fajjal bővülta576-ra 

emelkedett hazánkban az Eu-ban is jogilag védett növényfajok száma. 

• A 80 között hazai faj csak a hóvirág (Galanthus nivalis), természetvédelmi értéke 10 000 Ft/egyed. 

• A fokozottan védett növényfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke növekedett. 100 000 Ft- ról 250 

000 Ft-ra módosult. 

• Veszélyeztetett gomba-és zuzmófajok védetté nyilvánításaa35 nagygomba és 5 zuzmófaj lett védett. Pl: 

őzlábgalóca (Amanita vittadinii), lemezes tinóru (Phylloporus pelletieri), magyar tölcsérzuzmó (Cladonia 

magyarica) 

2. Ranunculales - boglárkafélék rendje és 
természetvédelmi jelentőségük 

A rend növényei döntően lágyszárúak, ritkán cserjék. Változatos felépítésűek, igen sok ősi bélyeggel, mint 

apokarp termőtáj, spir°Ciklikus virágfelépítés, határozatlan számú viráglevél, sok porzó. A magházuk felső 

állású, a sok, külön összeforrt termőlevelekből általában tüsző vagy aszmagcsokor termés fejlődik. A magban 

kicsiny embrió található. Alkaloidokat tartalmaznak, ezért az állatok gyakran kerülik a fajokat. Virágjaik 

színesek, sokszor feltűnők, rovarbeporzásúak. Három fontos hazai családjukból több fajnak jelentős természeti 

értéke van. 

Hunyorfélék családja-Helleboraceae 

A termés tüsző, ritkán magányos, inkább tüszőcsokor. A szirmok mézfejtőkké alakulnak. A csészelevelek 

nagyok, lepelszerűek, vörösesek vagy zöldek. A virágok aktinomorfak vagy zigomorfak. 

Boglárkafélék családja-Ranunculaceae 

A termés aszmag, ritkán magányos, inkább aszmagcsokor. A virágtakaró színes, kettős vagy egynemű lepel, 

vagy csökevényes. Mézfejtők előfordulhatnak. A virágok színesek és aktinorf szimmetriájúak. 

Bazsarózsafélék családja-Paeoniaceae 
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A virág magános, aktinomorf, a virágtakaró kettős, az átmenet a lomblevelektől a felleveleken át a 

csészelevelekig folytonos. A tüszőtermések csoportosan állnak (tüszőcsokor). 

Védett hazai fajaik (pl.): 

• Bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis FV) mészkedvelő cseres-tölgyesek, ritkábban gyertyános-tölgyesek 

szélén, főképpen félárnyékos helyen érzi jól magát. Mecsek- Zengő – bennszülött igen szűk areájú faj 

 

• Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), Pilis-Visegrádi-hegységben éri el elterjedésének nyugati határát. 

Üde bükkösökben él. 

• Téltemető (Eranthis hyemalis) elterjedése pl.: Zemplén, Bükk, Pilis, Mezőföld, Kisalföld. Szórványos üde 

erdőkben él, ültetik és kivadul. A török időkben kerülhetett az országba. A Dunántúl egyes gyertyánosaiban 

tömeges. 

 

• Zergeboglár (Trollius europaeus) Láprétek, láperdők, hegyi patak menti ligetredők jégkori, szubalpin 

reliktumfaja (Bátorliget) 

• Méregölő sisakvirág (Aconitum anthora) Xerotherm középhegységi erdőkben, sziklagyepekben él 
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• Kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum) bükkösök jellemző faja. Északi középhegység, kárpáti 

szubendemizmus 

• Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris) erdős-szepp faj (Kisalföld, Duna-Tisza köze) 

 

• Tátogó kökörcsin (Pulsatilla. patens) (FV!) Homoki sztyeprétek lakója. Egyedüli hazai előfordulása a 

bátorligeti Nagylegelő. 

• Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) sztyeprétek (Nyugat- és Dél-Dunántúl, Kisalföld Nyírség, Duna-Tisza 

köze) 

• Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica) (FV!) mészkerülő homokpusztagyepekben. A Nyírség 

és a Bodrogköz bennszülött növénye 

 

• Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) köves lejtőkön, homokpusztagyepekben. 

Középhegységeinkben Egertől a Balatonig előfordul 

• Erdélyi hérics (Adonis x hybrida) (FV!) Különleges hibrid-populáció, amely az egykor itt élt pontusi A. 

volgensis posztglaciális melegkori reliktum génállományát is őrzi. Élőhelye sztyepréti fragmentumokban, 

Békésben, (Csorvás, Szabadkígyós) 
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• Tavaszi hérics (Adonis vernalis) sztyeplejtőkön, lösz és homokpusztagyepekben, (középhegységek, 

Dunántúl) 

 

• Erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium) nyíltabb tölgyesekben, erdőszéleken él (Mezőföld, Nyírség, 

Duna-Tisza köze) 

• Sziklai borkóró (Thalictrum foetidum) mészkősziklagyepekben, melegkori reliktum faj (Bükk, Naszály) 
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10. fejezet - 10. A növényfajok védetté 
nyilvánításának szempontjai. Védett 
növényfajok Magyarországon 
(számuk, flóraelem megoszlásuk, 
jelentőségük egy-egy példával). 
Rosales és természetvédelmi 
jelentőségük 

1. 1. Hogyan valósul meg a növényvilág védelme 
Magyarországon? 

• Jogi eszközökkel, az államigazgatás útján érvényesítve 

• A faji védelem csak a területi védelem keretében valósulhat meg. A faji védelem önmagában nem szolgálja a 

faj fennmaradását, csupán jelzi értéküket és szankcionálhatóvá teszi a tv-i gyakorlatot 

• A gyakorlatban mindig az adott faj populációjáról, annak élőhely védelméről van szó. 

Ökológiai szemléletű területi védelemé a jövő. A védett fajok tovább növelik és jelzik a természeti területek 

értékét. 

Növényfajok védetté nyilvánításának szempontjai 

1. A fajra jellemző génkészlet pótolhatatlanságának szempontja. Más szóval a fajoknak immanens értékük van, 

ezért ha a civilizáció veszélyeztetetté tette létét, erkölcsi kötelesség az élet felé a védelmük. A védelmük 

megítélésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni. 

• Ha az areája, azaz elterjedési területe a fajnak beszűkült. Mérete erősen csökkenő tendenciát mutat. Más 

esetben az area feldarabolódik, megszakítottá, vagy diszperzzé válik. 

• Reliktum jelleg. Egy adott területen a helyi adottságok, leggyakrabban a helyi mikroklíma miatt egyes 

fajok korábbi klímaidőszakok hírmondóiként lehetnek jelen elszakadva a faj géncentrumától, összefüggő 

kialakulási területétől. Ezek a fajok pl. kontinensnyi viszonylatban nem feltétlenül ritkák, nem feltétlenül 

veszélyeztetettek. Ugyanakkor egy kisebb terület, pl. egy ország flórájában mint színező elem, tovább mint 

a régmúlt idők tanúja vagy tudománytörténeti jelentőségű faj fontos lehet, így védelmet érdemel. A 

jégkorszaki reliktum fajaink többsége ma is biztonságban él északi tájakon vagy magashegységekben 

(szibériai nőszirom, zergeboglárka stb.) 

• Hazai előfordulásának kora is kiemeltté tehet egy növényfajt. .Őshonos növényeink, bennszülött 

növényeink különösen nagy figyelmet érdemelnek 

• A filogenetikai elszigeteltség is sebezhetővé teszi a fajokat. Ha nincsenek taxonok a közel rokonságban a 

fajfejlődés és a faj fennmaradása bizonytalanná válhat. 

2. Ritkaság – a helyi ritkaság a mérvadó – akkor is védjük ha nem veszélyeztetett, mivel a kis populációméret 

miatt genetikailag veszélyeztetet -kis area – specialista faj 

3. Veszélyeztetettség – jele a csökkenő populációméret, a leromló populáció. A törvényi védettség mellett az 

egyes országok létrehozzák az egyes élőlénycsoporok, pl. az edényes növények Vörös Könyveit, amelyek 

szélesebb skálán sorjázzák a veszélyeztetett fajokat. Vagyis számtalan olyan veszélyeztetett faj van, amely 
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nem felel meg a védetté nyilvánítás kritériumainak. Az egymás után születő Vörös Könyvek a 

természetpusztítás felgyorsulására hívják fel a figyelmet. Különböző veszélyeztetettség mértékét becslő 

skálákat állítanak fel. 

Forrásai: 

Természeti: felmelegedés, özönvizek, áradások, suvadások, vadkár… 

Civilizációs tevékenységek: területi igénybevétel, ökológiai viszonyok megváltoztatása, közvetlen 

pusztítások 

4. A faj indikátor jellege, ökológiai szerepe (tőzegmohák) fontos lehet az élőhelyek fenntartásában. Pl. a 

tőzegmohák, amelyek legtöbbször tömegesen jelennek meg, mindig lápi élőhelyet jeleznek és egyben 

életteret biztosítanak nagyszámú más élőlénynek. A tőzegmohalápok fenntartása nem képzelhető el a 

tőzegmohák léte, és napjainban már a védelme nélkül. 

5. A faj feltűnő szépsége is lehet a védetté nyilvánítás szempontja. A növekvő turizmus, a haszonelvűség 

erősödése, a szerzési vágy a feltűnőbb szépségeket kiteszi a gyűjtőszenvedélynek. Természetesen a jogi 

védelem megfelelő helyi ismeretterjesztés nélkül nem védi meg ezeket a fajokat a begyűjtéstől. 

6. Kultúrtörténeti jelentőség. A fajták, gyomnövények is bekerülhetnek a védett fajok körébe. Az előbbire a 

növények körébe még nincs példa, de gyomnövények már vannak a listában (és még nagyobb számban a 

vörös könyvben). Pl a konkoly a török időkben vagy még korábban meghonosodott szép gyomnövényünk a 

gabonatáblákban. A vegyszerek túlzott alkalmazása miatt napjainkra olyan mértékben megfogyatkozott, hogy 

védelme szükségessé vált. 

7. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények ajánlásai. Védelmet élveznek azok a fajok is, amelyek 

nemzetközi listákban szerepelnek – pl. az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok 

listájában szerepel a hóvirág, amely nem szerepel a hazai védett fajok között. 

8. Összetéveszthetőség. Egyes nemzetségekben számos olyan rokonfaj van, amelyeknek az azonosítása, 

határozása sokszor a szakembernek is problémát okoz. Ezek a taxonok az intenzív fajfejlődés időszakában 

vannak, ezért elkülönítés nélkül az egész nemzettség védelmet kaphat. Pl. árvalányhajak, berkenyék, 

palástfüvek. 

2. 2. Védett növényfajok Magyarországon 23/2005. 
(VIII. 31.) KvVM rendelet értelmében 

Hazai védett növények száma 695, ebből fokozottan védett 63. 

• Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok sora 80 új fajjal bővűlta576-ra 

emelkedett hazánkban az Eu-ban is jogilag védett növényfajok száma. 

• A 80 között csak a hóvirág (Galanthus nivalis) van, természetvédelmi értéke 10 000 Ft/egyed. 

• A fokozottan védett növényfajok pénzben kifejezett természetvédelmi értéke növekedett. 100 000 Ft- 250 

000Ft-ra módosult. 

• Veszélyeztetett gomba-és zuzmófajok védetté nyilvánításaa35 nagygomba és 5 zuzmófaj. Pl: őzlábgalóca 

(Amanita vittadinii), lemezes tinóru (Phylloporus pelletieri), magyar tölcsérzuzmó (Cladonia magyarica) 

Néhány fokozottan védett faj: 

• Harasztok: 1. cselling - Notolaena maranthae 

• Nyitvatermők: 1. csikófark - Ephedra distachia 
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• Zárvatermők (63): 

• Tátorján - Crambe tatarica 

• Füles/cifra kankalin - Primula auricula 

• Lisztes kankalin - Primula farinosa 

• Gyapjas gyűszűvirág - Digitalis lanata 

• Bánáti bazsarózsa - Paeonia officinalis subsp. banatica 

• Tüzes liliom - Lilium bulbiferum 

• Pókbangó - Ophrys sphegodes 

3. 3. Rózsafélék (Rosaceae) és természetvédelmi 
jelentőségük 

Lombhullató vagy örökzöld fák, cserjék vagy évelő lágyszárúak. Itt alakul ki először a kétszikűekre jellemző 

ötkörös, körönként öttagú virág. A virág kétivarú, aktinomorf szimmetriájú, főként rovarmegporzású. A termőtáj 

és a vacok kialakulása változatos. A családot a termőlevelek és a magkezdemények számának csökkenése 

alapján több alcsaládra osztják. 

Legtöbb gyümölcsfánk ide tartozik. Hazánk talaj-, hőmérséklet- és csapadékviszonyai valamennyi nem "déli" 

gyümölcsfaj eredményes termesztését lehetővé teszik. Vidékeink eltérő környezeti adottságai jellegzetes 

gyümölcstermő tájak kialakulását tették lehetővé. 

Gyöngyvesszőfélék alcsaládja – Spiraeoideae 

Többnyire fás növények, öt termőlevélből alakult apokarp termőtájjal, tüszőcsokor terméssel 

Védett hazai fajaik: 

Szirti gyöngyvessző (Spiraea media)- Mészkedvelő hegyvidéki faj, karsztbokorerdők, cseres-tölgyesek, 

sziklagyepek (Zemplén, Aggteleki-karszt) 

Fűzlevelű gyöngyvessző (Spiraea salicifolia) Inkább mészkerülő; patakmenti magaskórósok, láperdők faja. 

(Belső-Somogy) 

Rózsafélék alcsaládja - Rosoideae 

Évelő lágyszárú növények és cserjék. Az apokarpikus termőtáj felső (szamóca, málna, szeder) vagy alsó (pl. 

rózsa) állású. A csoportos termések rendszerint aszmagokból, tüszőkből vagy ritkábban csonthéjas terméskékből 

állnak és sokszor áltermésekben fordulnak elő. A gyümölcstermő növényeket a gyümölcstermelési ágazatban a 

"bogyós-gyümölcsűek" csoportjába sorolják, holott botanikailag egyetlen bogyótermésű sincs közöttük. 

Védett hazai fajaik (pl): 

Havasalji rózsa (Rosa pendulina) Montán bükkösök, szurdokerdők, szirti gyöngyvesszős cserjések faja 

(Kőszegi-hegység, Őrség) 

Tőzegeper (Potentilla palustris) igen ritka, hideg időszaki reliktum faj, láperdőkben, lápréteken és 

zsombékosokban él (Nyírség, Észak-Alföld) 

Almafélék alcsaládja - Pomoideae 
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Fás növények, szórt állású levelekkel. Az alcsalád nagy gazdasági jelentőségű, az almatermésűek a kertészeti 

termesztési ág legfontosabb növényeinek tekinthetők. 

Az apokarp termo közép vagy alsó állású, csoportos tüszőtermés képződik belőle. Az elhúsosodó vacokkal és a 

csészelevelek tövével jellegzetes álterméssé, almaterméssé alakul. 

Védett hazai fajaik (pl.): 

• Piros madárbirs (Cotoneaster integerrimus) sziklai erdők, cserjések, gyepek (Zempléni-hegység, Mátra, Bükk, 

Visegrádi-hegység, Keszthelyi-hegység, Kőszegi-hegység) 

• Fekete madárbirs (Cotoneaster niger) Nyílt, száraz, sziklás tölgyesekben 

• Lisztes berkenye (Sorbus aria) sziklaerdők, sziklai cserjések lakója, főleg mészkövön (Sopron, Kőszeg) 

• Déli berkenye (Sorbus graeca) szikla- és bokorerdők, cserjések faja (középhegységek) 

• Dunai berkenye (Sorbus danubialis) Xerotherm tölgyesekben, bokorerdőkben (Mecsek) 

• Magyar vadkörte (Pyrus magyarica) (FV!) cseres-tölgyesekben és irtásain élő bennszülött faj (Pilis, Pomáz, 

Visegrád) 

Szilvafélék alcsaládja - Prunoideae 

Sokporzójú fás növények, egyszeru leveleik szórt állásúak. Foleg gyümölcstermo fajok, dísznövények, erdei fák 

és cserjék, amelyek ipari nyersanyagot adnak. Az alcsalád jellemzo glikozidja az amigdalin.Középállású, 

egyetlen termolevélbol alakuló csonthéjas termés jellemzo rájuk. A csonthéjas termés mezokarpiuma vagy 

húsos, leveses (cseresznye, szilva) vagy elszárad és éréskor felnyílik (mandula).A zárt csonthéjban (komagban 

vagy csontárban) egy mag fejlodik. Ha a csonthéj könnyen elválik a mezokarpiumtól, a fajtát "magvaválónak" 

nevezik. 

Védett hazai fajaik (pl.): 

• Törpemandula (Prunus tenella) a lösz-erdőssztyep állományalkotó növénye ((Tolna, Villány, Mezőföld, 

Duna-Tisza köze, Tiszántúl) 
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Özönnövény: 

kései zselnicemeggy - Prunus serotina 

Gazdaságilag jelentős növények: 

• Pyrus communis - nemes körte 

• Malus domestica - nemes alma 

• Rubus idaeus - málna 

• Prunus cerasus - meggy 

• Prunus armeniaca - kajszibarack 

• Prunus domestica - besztercei szilva 
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11. fejezet - 11. A biodiverzitás 
fogalma és védelme. GMO növények 
és a biodiverzitás. Energianövények. 
Asteraceae – természetvédelmi 
jelentőségük 

1. 1. A biodiverzitás fogalma és védelme 

Sokféleség: 

• minőségi 

• mennyiségi 

• mintázatban 

megnyilvánuló sokféleség jellemzi a természetes közösségeket. Monokultúrák fenntartásához energiát kell 

befektetni. 

Értelmezés: 

• Matematikai: pl. Shannon formula 

• zerveződési szintek szerint: 

• habitat (társulás-tájszintű) 

• fajszintű, 

• gének szintjén értelmezett biodiverzitás 

Társulásokban: életforma, magasság, élőlénycsoport, areatípus, stb. diverzitások 

A biodiverzitás védelme – nagyobb szeletet ölel fel mint a természetvédelem. 

Vezérelvek a természetvédelemben: 

• A biodiverzitást magasan kell tartani - immanens értéke van 

• A fajok kipusztulási esélyét a minimálisra kell csökkenteni 

• Az ökológiai komplexitás jó 

• Az adaptív evolúció jó 

Etikai alapelvek: 

• Minden tevékenységünket az evolúciós gondolat határozza meg! 

• Az ökológiai rendszerek természete az állandó változás (egyensúly/változatlanság) 

• Azok a természetvédelmi tevékenységek, amelyek a társadalmi szempontok figyelembevétele nélkül 

próbálják céljaikat elérni, hosszú távon kudarcra vannak ítélve 

Kitekintés: 
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A biodiverzitás változásának trendjei a Földön: 

Miért fajgazdagok a trópusok? 

• Nagyobb energiát kapnak a Napból 

• Nincs kedvezőtlen évszak 

• Korábbi földtörténeti időszakokban kevesebb volt a stressz – több faj evolválódhatott, kevesebb pusztult 

(Európai kontinensen 12.500 edényes faj van.) 

2. 2. A GMO növények és a biodiverzitás 

A fogalom: 

• Genetically Modified Organisms - GMO 

• Living Modified Organisms – LMO 

• Élő módosított szervezet: olyan élő szervezet, amelynek genetikai anyaga a géntechnológia alkalmazásával új 

genetikai kombinációkkal rendelkezik. Magától a természetben nem fordulna elő. 

Modern biotechnológia: 

• in vitro nukleinsav technikák 

• nukleinsavak közvetlen injektálása sejtekbe vagy organellumokba 

• sejtek fúziója rendszertani családon kívül, amelyek meghaladják a természetes élettani és szaporodási 

korlátokat, ill. nemesítési és szelekciós módszereket 

GMO szervezetek típusai: 

• Első generációsak – ellenállóvá tétel 

• Második generációsak – anyagcsere, fejlődés módosítása, íz, beltartalom változtatása, eltarthatóság, 

keménység fokozása 

• Harmadik generációsak – speciális anyagok előállítása, gyógyszer, műanyagipar, élelmiszeripar 

Vélt előnyök: 

• Csökkenő vegyszerfelhasználás – tehát környezetbarát 

• Nagyobb termés – kevesebb szántó kell – világéhezés ellen 

• Termésstabilitás 

• Bizonyos anyagok pl. vitaminok koncentrációjának növelése 

• Gyógyászati jelentőség – génterápia 

• Környezetvédelemben pl. ipari hulladékok lebontására 

K°Ckázatok: 

• Gyorsan terjed – hatástanulmányok nem követik 

• Idegen fehérjék jelennek meg a termékekben – élelem, takarmány - rekombináns vírusok jelenhetnek meg 
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• Nem mindig csak a kártevők pusztulnak el 

• Növekedhet is a vegyszerfelhasználás 

• Csökken a haszonélőlények genetikai diverzitása 

• Genetikai gyarmatosítás 

Minden, ami a biológiai sokféleség megőrzésére, fenntartására – beleértve az emberi egészség k°Ckázatát – 

káros hatás, megakadályozandó, így a GMO-ok kezelése, szállítása, felhasználása is Cartagenai jegyzőkönyv 

(Columbia) – a biológiai biztonságról – 2000-ben. 2004-ben életbe lép (New York) 102 ország írta alá – a 

Biológiai Sokféleség Egyezményhez (CBD) kapcsolódik Lényege: Tájékoztatási és engedélyezési kötelezettség, 

van, termékeken szigorúan jelezni kell. K°Ckázatbecslés KÖTELEZŐ. Nehéz ellenőrizni és betartatni. 

3. 3. Energianövények 

Milyen szempontokat vehetünk figyelembe az engedélyezéskor? 

• Nemzeti parkok 2 km-es körzetében tilos vetni (Minisztériumi megállapodás) 

• Csak magról szaporodhat 

• Más fajokkal történő hibridizációja legyen kizárt 

• A nagy magsúlya megakadályozza a nagyobb távolságokra jutást 

• A pollen terjedést is figyelembe kell venni 

• Virágzás (magérés) előtt le kell kaszálni 

• Energiafű: Az évelő Agropyron elongatum és a kelet-kaukázusi A. elongatum fajtakör kereszteződéséből 

nemesítették: SZARVASI 1, több helyen már vetik – erőművek Pécsett, Kazinbarcikán, Tiszapalkonyán. Már 

kivadulva is látták. 

4. 4. Asteraceae (Fészkes virágzatúak) – 
természetvédelmi jelentőségük 

A kétszikűek legfejlettebb és egyben legnagyobb fajszámú (20 000) családja. Az ide tartozó fajok minden 

földrészen csaknem minden klímaövében megtalálhatók. Lágyszárúak, ritkábban cserjék vagy fatermetű 

növények, szórt vagy átellenes levéllállással, jellegzetes fészekvirágzattal. Előfordulnak közöttük trópusi 

üstökös fák, levél-és törzsszukkulenták. A virágok többnyire kicsik és a kiszélesedő virágzati tengelyen 

szorosan egymás mellett állva fürtös típusú fészekvirágzatot alkotnak. A fészket kívülről védő fellevelek, 

fészekpikkelyek ölelik. Az egyes virágok tövén található fellevelek a vacokpikkelyek. A fészekvirágzatok 

magánosak vagy különböző összetett virágzatokba tömörülnek. A virágok kétivarúak, egyivarúak vagy meddők. 

Zömmel rovarmegporzásúak, ritkábban szélporozták. Virágaikra az ötös szám jellemző. Csészéjük hiányzik 

vagy pikkelyszerű, esetleg szőrökké redukálódott és bóbitát alkotva a termés elterjedését szolgálja. 

Sziromleveleik összeforrtak, a párta aktinomorf (csöves), öt elkülönülő cimpával vagy zigomorf (nyelves párta), 

egy oldalra hajló 5 vagy 3 cimpával. A porzók tövükkel a pártához nőttek, portokjaikkal pedig egymáshoz nőve 

portokcsövet alkotnak. A portokok befelé nyílnak, s a későbben érő, kétágú bibék a portokcsövön kinőve 

kiseprik a virágport. Alsó állású magházuk két termőlevélből nőtt össze, amelyből változatos alakú kaszattermés 

fejlődik ki, bennük egy magkezdemény található. 

Csövesvirágúak alcsaládja - Asteroideae (Tubuliflorae) 

A fészekvirágzatban vagy az összes virág sugaras szimmetriájú, vagy csupán a belsők csövesek és a fészek 

peremén állók zigomorfak (sugárvirágok). Tejnedvük nincs. Fűszer- és gyógynövényként termesztik: a 

körömvirágot (Calendula officinalis), a tárkonyt (Artemisia draucunculus), a fehér ürmöt (Artemisia 

absinthium), az orvosi székfüvet vagy kamillát (Chamomilla recutita). 
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Védett hazai fajaik (pl): 

• Gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius) (FV!) Inkább bázikus talajok, löszsztyeprétek faja (Tokaj, 

Bodrogkerszttúr) 

• Csillagőszirózsa (Aster amellus) száraz sztyeprétek, erdőszegélyek erdőssztyep faja (középhegységek, 

Sopron, Bakonyalja, Baranya) 

• Homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium) nyílt homokpuszta- vagy dolomitgyepekben (Gödöllői-

dombvidék, Zala, Bakonyalja, Kis-Alföld, Mezőföld, Tiszántúl) 

• Selymes peremizs (Inula °Culus-christi) száraz rétek, sziklagyepek, erdőssztyeppekben (Tolna, Mecsek, 

Szigetköz, Mezőföld, Duna-Tisza köze) 

• Tuzson-cickafark (Achillea tuzsonii) (FV!) endemikus (Carpato-pannon), unikális faj (Mátra: Ágasvár: 

Szamárkő) 

• Horánszky-cickafark (Achillea horanszkyi) (FV!) szilikát-sziklagyepek endemikus, unikális növénye 

(Visegrádi-hegység) 

• Tisza-parti margitvirág (Leucantemella serotina) m°Csarak, lápok (Szendrő, Miskolctapolca, Duna, Tisza, 

Dráva-völgye, Nyírség, Észak-Alföld) 

• Fehér-acsalapu (Petasites albus) a bükkös öv nyirkos, csurgásos termőhelyeinek jelzője (Zempléni-hegységtől 

Börzsönyig, Sopron, Dél-Zala, Észak-Alföld) 

• Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) nyílt tölgyesek és bokorerdők szubendemikus erdőssztyep faja 

(Bükk, Márta, Börzsöny, Visegrádi-hegység, Bakony, Dél-Dunántúl, Alföld) 

 

• Narancsszínű aggófű (Senecio aurantiaca) erdei tisztások, hegyi rétek n-e (Tornai-hegység, Soproni- hegység, 

Kőszegi- hegység) 

• Teleki-virág (Telekia speciosa) magashegyi, patak menti magaskórós növényzet reliktum faja (Bükk, 

Zempléni- hegység, Tiszabecs, Sopron) 
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• Száratlan bábakalács (Carlina acaulis) mésztelen talajú hegyi rétek, legelők (Zempléni- hegységtől Mártáig, 

Sopron, Göcsej, Kis-Alföld) 

 

• Magyar bogáncs (Carduus collinus) sziklás sztyeplegelők kárpáti-pannóniai bennszülött faja (Cserhát, Közép 

hegységek: Tornai- hegységtől Gerecséig) 

• Enyves aszat (Cirsium erisithales) magaskórós növényzet, nedves, árnyas sziklák montán faja (Márta, Bükk, 

Sopron, Kőszeg, Őrség) 

Özönnövények: 

• ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia) 

• feketés farkasfog (Bidens frondosus) 

• olasz szerbtövis (Xanthium italicum) 

• szúrós szerbtövis (Xanthium spinosum) 

• betyárkóró (Conyza canadensis) 
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• tavaszi aggófű (Senecio vernalis) 

Nyelvesvirágúak alcsaládja - Liguliflorae 

Az összes virág kétoldalian részarányos, nyelves pártájú. Tagolt tejedényeik vannak. Szőrökké redukálódott 

csészéjükből a kaszattermésen gyakran repítő-készülék fejlődik és bóbitás kaszat alakul ki. 

Védett hazai fajaik (pl): 

• Szőke oroszlánfog (Leontodon incanus) meszes alapkőzeten, sziklagyepekben (Tornai-hegység, Keszthelyi- 

hegység, Bakonyalja, Tapolca, Sopron, Tolna) 

• Homoki bakszakáll (Tragopogon fl°Ccosus) meszes homokpuszták, bolygatlan, nyíltgyepek bennszülött n-e 

(Cserháttól Gödöllőig, Kis-Alföld, Mezőföld, Duna-Tisza köze) 

• Rezes hölgymál (Hieracium aurantiacum) hegyi illetve lápétek végveszélyben lévő szubalpin ritkasága 

(Zempléni- hegység: Kőkapu, Nyírség: Daruláp) 

• Tátrai hölgymál (Hieracium bupleuroides), a Bükk mészkősziklagyepein rika reliktum faj 

Özönnövények (csöves és nyelves virágok is vannak) 

• vadcsicsóka (Helianthus tuberosus) 

• magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata) 

• egynyári seprence (Stenactus annua) 

• magas aranyvessző (Solidago gigantea) 

• kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) 

Gazdaságilag jelentős növény: 

• napraforgó (Helianthus annuus) 
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12. fejezet - 12.Magyarország 
éghajlati adottságai. Az éghajlati 
elemek jellegzetességei. A 
napsugárzás, napfénytartam. A 
léghőmérséklet, a szél és a 
csapadékviszonyok. 

1. Bevezetés – Az éghajlat 

A Földön különböző éghajlati övek alakultak ki. Oka a felszínre jutó napsugárzás mennyisége (ezzel együtt a 

hőmérséklet is), - amit a földrajzi szélesség határoz meg - az Egyenlítőtől a Sarkvidékek felé csökken. A Föld 

felszínén éghajlati övezetesség jellemző (ezzel párhuzamosan növényzeti- és talaj övezetesség is kialakult). 

Éghajlati övek: 

• Arktikus/hideg éghajlati öv 

• Szubarktikus éghajlati öv 

• Mérsékelt éghajlati öv 

• Szubtrópusi éghajlati öv 

• Trópusi/forró éghajlati öv 

Az időjárás 

Az időjárás főbb elemei: 

• napsugárzás 

• hőmérséklet 

• légnyomás 

• páratartalom 

• levegő mozgása (szél) 

• csapadék (felhőzet) 

2. Magyarország éghajlata 

Bevezetés 

Európa éghajlata a Köppen-féle besorolás alapján. (forrás: internet) 

Magyarország a Köppen-féle besorolás szerint nagyobb részt a C: meleg mérsékelt és kisebb részt (az ország 

ÉK-i részén) a D: boreális klímaövhöz tartozik. 

Éghajlatunk két fő alapvonása: 

1. Átmenetiség. A Kárpát-medence 3 éghajlati terület határán helyezkedik el: 
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• Óceáni (Cf) 

• Mediterrán (Cs) 

• Kontinentális (Df) 

2. Medence-jelleg 

• Szélvédettség. 

• Gyengül, kiszámíthatatlanná válik a ciklonok hatása 

• Téli keleties szelekkel járó hidegbetöréseket a Kárpátok vonulata jelentősen késlelteti. 

• Az éghajlati elemek értékei a peremektől a medence központja felé kvázi koncentrikusan változnak. 

Különösen télen gyakori jelenség, hogy a Kárpát-medencét az ideérkező ciklon vagy anticiklon nem tudja 

elhagyni, így az előbbi esetén állandósul a ködös-párás időszak, az utóbbi esetében pedig a tartós hideg. 

 

3. Az éghajlatot meghatározó tényezők 

1. Abszolút földrajzi helyzet (Ész.45o48’ - 48o35’) 

Magyarország a mérsékelt éghajlati övben, a nyugati szelek zónájában fekszik. Éghajlatát a nagyfokú 

változékonyság jellemzi. 

2. A légkörzés hatása (akciócentrumok) 

A klímát nagyban befolyásolják a légköri akciócentrumok is . Magyarország változatos időjárásának oka az, 

hogy éghajlatát távoli térségek fölött kialakuló légnyomásképződmények (ciklonok, anticiklonok) 
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befolyásolják. A hazánk éghajlatát leginkább az Atlanti-óceán északi része felett születő mérsékeltövi 

ciklonok határozzák meg (izlandi minimum). De szintén nagyon fontos a magasnyomású azori maximum is. 

 

3. Hazánk éghajlatát befolyásoló akciócentrumok és tevékenységi időszakuk: 

• Izlandi minimum (ciklonok képződése – egész évben) 

• Azori maximum (anticiklonok képződése – nyáron) 

• Perzsa-öböli minimum (ciklonok képződése – nyáron 

• Szibériai maximum (anticiklonok képződése - télen) 

4. Az óceánoktól való távolság 

Magyarország Kb. 1000 km távolságra fekszik az Atlanti-óceántól, amely a következő hatásokban nyilvánul 

meg: 

Enyhe óceáni hatás. 

• Az évi középhőmérsékletben 1-1,5°C -os +anomália mutatkozik, amely a téli félévben és a Dunántúlon 

erősebb. 

• A hőmérséklet évi járása a kontinentális területekhez képest egyenletesebb. 

• A csapadék mennyisége szintén nagyobb, eloszlása egyenletesebb a téli fokozott ciklon tevékenység 

következtében. 

• Az óceáni hatás elsősorban az ország nyugati felében, a kontinentális hatások a keleti országrészben 

erősödnek fel. 

• Az óceánoktól való nagyobb távolság eredménye, hogy a szibériai maximum télen gyakran kiterjeszti 

hatását a Kárpát-medencére, jelentős hidegeket okozva ezzel. 
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5. Orográfiai viszonyok 

Közvetett és közvetlen módon is befolyásolják éghajlatunkat. 

Közvetett hatás: 

• A ciklonok megakadnak az Alpoknál és kevesebb csapadék érkezik hazánk területére. 

• A Kárpátok vonulata sok esetben védelmet jelent a K-ÉK felöl érkező hidegbetörésekkel szemben. 

Közvetlen hatás: 

• A függőleges tagoltság kicsi, a tengerszint feletti magasságkülönbség alacsony (76-1014 m), így nem 

alakulnak ki jelentős éghajlati különbségek hazánk területén. 

• A domborzati viszonyaink miatt a napfénytartam, felhőzet, csapadék és hőmérsékleti értékek 

koncentrikusan jelennek meg területileg. 

• A medencehelyzet miatt fellépő egyéb következmények (lásd előbb). 

• Az éghajlati elemek idő- és térbeli változásai Magyarországon 

6. Napsugárzás, napfénytartam 

A besugárzás évi összege hazánkban 4200-4700 MJ m-2 között változik. Területi eloszlását részben a 

földrajzi szélesség befolyásolja. Hazánk kicsiny É-D-i kiterjedése miatt a besugárzás energiamennyiségében 

nincs jelentős különbség. Legnagyobb besugárzásban a Duna-Tisza közének középső területe részesül, míg a 

legkevesebb besugárzást a nyugati határszél és az Északi-középhegység kapja. A napfénytartam alakulását a 

földrajzi szélesség határozza meg. A napsütéses órák átlagos száma a legalacsonyabb az Alpokalján 1950 és 

az Északi-középhegység területén ahol 2000 óra/év alatti. Míg a legmagasabb értékek a Duna-Tisza köze D-i 

részén mérhetők: 2150 óra/év felé is emelkedhet. Hazánkban a lehetséges napfénytartam júniusban a 

legmagasabb, és decemberben a legalacsonyabb. 

 

7. Felhőzet 

A borultság értéke hazánkban decemberben a legmagasabb és július-augusztusban a legalacsonyabb. A 

borultság az Alföld középső részén a legkisebb (kb. 50%), a nyugati határ mentén a legnagyobb (majdnem 

70%). 
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8. Szélviszonyok 

Hazánk légnyomás- és szélviszonyait a mérsékelt öv nyugatias áramlási rendszerében többnyire Izland 

térségében létrejövő ciklonok, valamint az Azori-szigetek környékén kialakuló anticiklonok európai területek 

fölé sodródása és kifejlődése, megszűnése határozza meg. Magyarország évi átlagos légnyomása 1013hPa, 

télen egy kicsit több, nyáron pedig kevesebb, jelentős légnyomás különbség nem mutatkozik. A 

légnyomáseloszlás idő- és térbeli viszonylagos állandósága ellenére hazánk légáramlásviszonyai igen 

változatosak és rendkívül változékonyak. 

Két fő szélirányunk: 

• A Kárpát-medence domborzati viszonyai és a medence jelleg módosító hatására a Dunántúl közepén és 

keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén észak-nyugatias szelek érvényesülnek. 

• A Dunántúl nyugati részén jellemzőbb az északias, a Tiszántúlon pedig az észak-keleties szél. 

• Az Északi-középhegység térségében a hegyek által zavart, eléggé változatos szélirányeloszlás mutatkozik. 

A szelek a medencét övező hegységkeret lealacsonyodó részein, ún. szélkapukon törnek be a medence 

belsejébe. Ilyen szélkapu pl. az Alpok és a Kárpátok közötti Dévényi-kapu; a hegységkeret által eltérített 

nyugati szelek pedig az ÉK-Kárpátok lealacsonyodó gerincén átlépve érkeznek a Tiszántúlra. A 

hegységkeret védő hatásának köszönhető az is, hogy a magyarországi átlagos szélsebesség (2-4m/s) jóval 

kisebb, mint Európa nyugatibb területein. 
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9. Hőmérsékleti viszonyok 

A hőmérsékleti viszonyok alakulását több tényező is befolyásolja: 

• Légáramlások által közvetített hőenergia (óceáni, mediterrán, sarkvidéki, kontinentális). 

• A földrajzi szélesség 1 fokos növekedése 0,4-0,9 °C-os hőmérsékletcsökkenéssel jár együtt. 

• A tengerszint feletti magasság növekedésével nyáron 0,65 °C/100 m, télen 0,2-0,4 °C/100 m 

hőmérsékletcsökkenéssel jár együtt 

10. Évi középhőmérséklet 

Az évi középhőmérséklet eloszlásában érvényesül leginkább a zonalitás. Magyarország évi 

középhőmérséklete 8-11°C. A legmagasabb értéket a DK-i határ mentén mérik. Hazánk 2,5°C-os pozitív 

hőmérsékleti anomáliát élvez. Ez az É-atlanti-tengeráramlás jótékony hatásának köszönhető. 
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11. Évi közepes hőingás 

Az évi középhőmérséklet adatánál többet árul el az évi közepes hőingás. Területi eloszlása jól tükrözi az 

óceántól való távolság, valamint a medencejelleg kettős hatását. Legnagyobb hőingás (24,5 °C) a 

Nagykunság és a Hortobágy térségében, a legkisebb (20 °C -nál kevesebb) a Mátra és a Bükk legmagasabb 

részein fordul elő. A napi hőmérsékleti ingást éves viszonylatban átlagosan 10°C-nak tekinthetjük. Az évi 

legnagyobb felmelegedés átlagértéke síkvidéki területeinken 33-36 °C, a legnagyobb lehűlés pedig -16- -

19°C. A hőmérséklet abszolút évi ingása 76,3 °C. 

 

12. Januári középhőmérséklet 

A januári középhőmérséklet az ország NY-i (Rábaköz, Marcal-medence), DNY-i részén (Dunántúli-

dombság) a legalacsonyabb 0-1 °C . A legmagasabb értékeket pedig ÉK-en ( Nyírség, felső-Tiszavidék, 

Északi középhegység) mérik -3- -4 °C-t. 
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13. Júliusi középhőmérséklet 

A júliusi közép hőmérséklet az ország DK-i részén a legmagasabb 22°C felett, a legalacsonyabb értéket 

pedig É-on az Északi-középhegység területén és az Alpokalján 19 °C alatt mérik. 
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14. Hőösszeg 

A mezőgazdaság szempontjából igen fontos adat a hőösszeg, amely a hőösszeg a Ny-i határszélen a 

legalacsonyabb (2900 °C), és a D-Alföldön a legmagasabb (3300 °C). 

15. A hőmérséklet évi járása 

A hőmérséklet évi járásában évszázadok óta megfigyelt megtörések rajzolódnak ki. A leghidegebb 

hőmérsékleteket az év során január 23-25-e körül mérik, de február első felében gyakran van visszaesés. 

Május közepe táján gyakran törnek be sarki eredetű hideg légtömegek, amelyek talajmenti fagyokat is 

okoznak ("fagyosszentek" V. 12-14). Az évi hőmérsékleti menet legmagasabb értéke július utolsó 

harmadában jelentkezik 22-23 °C -kal. Augusztus végétől lassú hőmérsékleti csökkenés tapasztalható. 

Szeptember vége felé viszont derült, napos időjárással sokszor még felmelegedés köszönt be ("vénasszonyok 

nyara"). 

16. Csapadékviszonyok 

• A csapadék térbeli eloszlása 

Az éghajlati elemek között a csapadék eloszlásában rajzolódik ki a legnagyobb területi különbség. A 

legcsapadékosabb NY-DNY-i régiókban 800mm feletti - a Kőszegi-hegység kis területén 900mm-t is 

meghaladó -, a középhegységek régióiban 600-800mm, az Alföld nagy részén 500-550mm, a Hortobágy és 

a Körös- Tiszaszög vidékén pedig 480-500mm közötti évi csapadékösszegek fordulnak elő. Az Alföld ÉK-

i peremén ismét növekszik a csapadék mennyisége. A csapadékeloszlásban kettős hatás figyelhető meg, 

egyrészt a tengerektől való távolság, másrészt a tengerszint feletti magasság hatása. 

• A csapadék időbeli eloszlása 

Egyenlőtlen, de nem kedvezőtlen a csapadék időbeni eloszlása. A legtöbb csapadék tavasz végén, nyár 

elején érkezik. A Dunántúl déli felén, a Dunántúli-középhegységben gyakorta kimutatható az őszi 
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másodlagos csapadék-maximum, amely egyértelműen mediterrán hatásra alakul ki. Legszárazabb a január-

február, ugyanis az alacsony hőmérsékletek miatt ekkor a legkisebb a levegő vízgőzkészlete. 

17.  

18. Hótakaró 

A csapadék egy része hó alakjában hullik. Az alacsonyabb területeken 20-30, a hegységekben 50-60 

havazásos napra lehet számítani. A hó formájában érkező csapadék átlagosan 50-100mm. A hótakarós napok 

száma évenként rendkívül változó. Gyakran előfordulnak szinte teljesen hótakaró nélküli enyhe telek. Az 

átlagos maximális hóvastagság hazánkban 15-25cm. 
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13. fejezet - 13.Magyarország vízrajzi 
adottságai. A folyóvizek és a tavak. A 
felszín alatti vizek. A vízhálózat 
veszélyeztető tényezői, védelmük 
lehetőségei. Víztani értékek. 

1. Magyarország vízrajzi adottságai, a vízhálózat főbb 
jellemzői 

A medencejelleg hazánk vízrajzának is meghatározó tényezője. A vizek a hegységkeret felől a központi, 

legalacsonyabb tengely, a medence belseje felé folynak (centrális vízhálózat). 

Magyarország felszíni vízkészletének 96%-a a szomszéd országokból érkezik. Ennek a kedvezőtlen hatása, 

¬hogy sok vízfolyás már erősen szennyezetten lépi át a határt. 

Az ország vízhálózata a kontinentális jellegű éghajlat és a felszínt sokfelé borító laza üledékek következtében 

nem túl sűrű, sőt kelet felé haladva egyre gyérebb. 

Hazánk mai vízrajzi képe hosszú fejlődési folyamat, bonyolult változások eredménye. A vízhálózat 

meglehetősen fiatal, a folyóknak a maihoz hasonló hálózata csak a negyedkor elején (pleisztocén) bontakozott 

ki. 

A Kárpát-medence főfolyója a Duna, így minden magyarországi vízfolyás a Duna vízgyűjtő teriiletéhez tartozik. 

De Magyarország vízhálózata viszont kéttengelyű. 

A vízválasztó Karancs-Cserhát-Gödöllő-Kiskőrös-Jánoshalma vonalán fut. Hazánk nyugati része a Duna 

vízgyűjtőjéhez tartozik. A Tisza pedig -az Északi-közephegység irányábó1, az Eszakkeleti-Kcirpatokbó1 es az 

Erdélyi-szigethegység felől érkező mellékfolyói révén -a Kárpát-medence keleti felébőI gyűjti össze a vizeket. 

2. Felszíni vízfolyások 

Legjelentősebb felszíni vízfolyásaink 

1. Duna 

Kialakulása: A Duna a miocén végén jelenik meg a Kárpát-medencében. A Bécsi-medence érintésével az 

Ebenfurt-Soproni-kapun keresztül folyt a Kisalföld felé. Ezt azonban az emelkedő Alpok felől előrenyomuló 

kisebb folyók hordalékkúpjai a pannonban elzárták, s ezért az átfolyás a Lajta-hegység É-i oldalán a brucki-

kapuba terelődött át. A Kisalföldet csak lassan töltötte fel és ekkor dél felé a Dráva árka felé folyt le. Az alsó 

pleisztocénben törte csak át a Visegrádi-szorost, és aztán DK felé folyt (Vác, Gödöllő, Cegléd, Szeged 

irányába). A felső-pleisztocén kéregmozgások a Dunát a brucki kapuból a dévényi kapuba irányították. A 

Kalocsa-Bajai süllyedék csak a pleisztocén végén alakult ki és folyónk csak ekkor foglalta el mai folyásirányát. 
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A Duna Európa második legnagyobb, Közép-Európa legjelentősebb folyója. A Fekete-erdőben ered 

(Németország) és a Fekete-tengerbe ömlik (Románia-Bulgária). 

Jellemzői: 

• A magyarországi szakasza a Közép-Duna völgyéhez tartozik. 

• Hossza: 2850 km, Magyarországi szakasza 417 km (Rajkátó1 Erdőfőig). 

• Szakaszjelleg: Határainkon belül is változik a Duna szakaszjellege. 

• Szaptól Komaromig kanyarogva feltöltő szakaszjellegű 

• Komarom-Esztergom, Nagymaros-Paks ill. a Paks-országhatár között kanyarogva bevágó jellegű 

• A Visegrádi-szorosban (Esztergom és Nagymaros között) bevágódó szakaszjellegű. 

• Vízjárása: a Dunának minden évben két árvize van: a kora tavaszi hóolvadás idején és a kora nyári zöldár, 

amely a hazai esőzési maximum és az alpi hó- és gleccserolvadás együttes hatására alakul ki. 

• Völgye: Tektonikailag kijelölt teraszos völgyben folyik. 

• Mederszélesség: váItozó. Középvizi medre 290 m (Gellérthegynél) és 600 m (alföldi szakaszán) közötti 

szélességű. Árvíz idején a budapesti rakpartoknál 375 m, a Sió torkolata alatt átlagban 4,5 km, sőt kivételesen 

elérheti a 7 km-t is. 
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• Mélység: igen eltérőek az értékek. Átlagos mélysége a legkisebb vízállások idején 3-6 m (Szabadság-hídnál 

10 m). Árvizes időszakokban a legnagyobb mélységek 15-20 m körül lehetnek. 

• A Duna egész magyarországi szakaszán szabályozott és teljes hosszában hajózható. 

• Jelentősebb mellékfolyói: 

• Baloldali mellékfolyók: legjelentősebb Magyarország területén az Ipoly. 

• A jobboldali mellékfolyói: Lajta, Rába. A Balaton fölös vizét levezető Sió a Koppány, a Kapos, a Séd és a 

Sárvíz vizével gyarapodva torkollik a Dunába. Legjelentősebb jobb parti mellékfolyója a Dráva. 

2.Tisza 

Kialakulása: A Tisza a pliocén végétől több irányváltozást szenvedett. Az Ős-Tisza a Kárpátokból kilépve 

rögtön DNy-i irányba fordult és üledéket halmozott fel a Szatmári síkságon, a D-Nyírség és a Hajdúság D-i 

részén. A würm elején az Ős-Tisza D-i irányba fordult és az Ér-völgyén keresztül talált lefolyást. Majd később a 

pleisztocén végén Szatmár-Beregi-síkság és a Bodrogköz megsüllyedése miatt ÉNy-i irányba fordult. A mai 

futásirányát csak a holocén folyamán vette fel. A Máramarosi-havasokban két forráspatakkal (Fekete- és fehér 

Tisza) eredő Tisza a Kárpát-medence keleti felének csaknem valamennyi vízfolyását összegyűjti, s vezeti le a 

Dunába. 

Jellemzői: 

• Hossza: Magyarországi szakasza 596 km, eredeti hosszának majdnem 40%-ával rövidebb. 

• Szakaszjelleg: Az egész ország területén kanyarogva bevágódó szakaszjellegű. 

• Az É-i határtól a Szamos-torkolatig kanyarogva feltöltő. 

• A Szamos-torkolattól a D-i országhatárig kanyarogva bevágó. 

• Mederszélesség: Középvízi mederszélessége 191-236 m között változik. 

• Mélység: Kisvízi mélysége a sodorvonalban 2,9-7,5 m, árvíznél 11,2-17,8 m között ingadozik. 

• Vízszintingadozás: Átlagos vízszintingadozása a Szamos torkolata alatt mindenütt 8 m körüli, de néhány 

folyószakaszon meghaladja a 11 m-t. 

• Vízjárás: A vízgyűjtő földtani-domborzati adottságaiból következik, hogy árhullámai jelentékenyek, 

víztartalékai viszont gyorsan kimerülnek, vagyis a Tisza vízjárása szélsőséges. A Tiszának három árvize van: 

a kora tavaszi, a kora nyári és a késő őszi. A kora tavaszi árvíz a Keleti-Kárpátok és az erdélyi hegységek 

hóolvadásából és a tavaszi esőzésekből származik. A kora nyári árvíz, "a zöldár" ár júniusi esőzésekből 

származik, és egyszerre jelentkezik a Tiszán és mellékfolyóin. Az őszi árvíz mediterrán hatásra következik 

be. 

• Jelentősebb mellékfolyói: 

• Jobboldali mellékfolyók: A Tisza legjelentősebb jobb oldali mellékfolyója Bodrog, amely Tokajnál ömlik a 

Tiszába. A Sajó Ónod alatt ömlik a Tiszába. Tiszafüred alatt a Tisza felveszi a Bükk DNY-i részének 

lefolyó vizeit összegyűjtő Eger patakot, Szolnoknál pedig a Tarna, Galga és a Tápió vizeit összegyűjtő 

Zagyvát. 

• Baloldali mellékfolyók: A Tisza vizét baloldalon a Túr, a Kraszna, a Szamos, a Hármas- Körös és a Maros 

szaporítja. A Maros a Tisza legbővizűbb mellékfolyója. 

3. Hordalékviszonyok, szabályozások 

Hordalékviszonyok 
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Hordalékszállítás tekintetében a Tisza lényegesen feliilmúlja a Dunát, mivel hordaléktöménysége háromszor (a 

Maros torkolata alatt ötször) nagyobb. Görgetett bordalékbó1 ugyan - a vízlépcsők rnegépítéséig -a Duna 

szállította a legtöbbet, a lebegtetett hordaléksúly tekintetében viszont a Tisza jelentősen megelőzi a Dunát. A 

mellékfolyók köziil legtöbb hordaléka a Sajónak, Hernádnak és a Marosnak van. 

Szabályozások 

Célok: 

• Területnyerés (főleg a mezőgazdaság számára). 

• Nagyvizek szétterülésének megakadályozása. 

• Víz- és jéglefolyás felgyorsítása. 

• Hajózás biztosítása egy egységes és állandó főmeder kialakításával. 

Duna-szabályozás 

A Dunát több szakaszban szabályozták. Az 1820-as éveitől kezdődően megindult a kanyarulatok átvágásával a 

Duna alsóbb szakaszainak a szabályozása. A Felső-Duna szakasz szabályozási munkálatainak megkezdését 

1831-ben rendelték el. 1834-től pedig megindult az Al-Duna (Vaskapu) szabályozása. 

Tisza-szabályozás 

• A Tisza szabályozása 1846-ban indult meg Tiszadobnál gróf Széchenyi István támogatásával Vásárhelyi Pál 

mérnök tervei szerint (Vásárhelyi-terv). 

• 114 kanyarulatot vágtak át, így a teljes hossz 1419 km-ről 966 km-re, a magyarországi szakasz 962 km-ről 

596 km-re csökkent 

• Esésnövekedés: 3,7 cm/km-ről 6,0 cm/km-re. 

• Árvízvédelmi töltések kiépítése (több mint 2700 km). 

Következmények: 

• A folyok esésnövekedése miatt a kanyarogva bevágó szakaszjelleg felerősödött. 

• A Tisza megnövekedett energiája a meder kimélyüléséhez és a kis vízszint jelentős lesüllyedéséhez vezetett, 

ami mind a hajózás, mind az öntözés szempontjából komoly hátrányt jelentett 

• A természeti egyensúly megbontása. Galériaerdők, rétek, legelők, vizes élőhelyek területének csökkenése. 

4. Vízfolyásaink minősége 

Magyarországon a rendszeres vízminőség-vizsgalatok az 1950-es évek második felétől indultak. Az '50-es évek 

végétől kezdve azonban a felszíni vizeink minősége rohamos gyorsasággal romlott, s csak az 1990-es évektől 

mutatkozott -bizonyos paraméterek tekintetében - javuló tendencia. Az országból való kilepéskor mind a Duna, 

mind pedig a Tisza szennyezettebb, mint belépéskor. Vízfolyásaink minőségét öt féle szempontból ötfokozatú 

minőségi osztályokba sorolják. Összességében a Duna hazai mellékfolyói kevésbé szennyezettek, mint a Tisza 

mellékfolyói. 

• Duna: III-IV. kategória 

• Tisza: Felső-Tiszavidék III-IV. kategória; Tisza-tó alatt II-III. kategória. 

• Dráva: II-III. kategória 

• Rába, Körösök, Sajó, Hernád, Bodrog, Maros: III-IV. kategória 



 13.Magyarország vízrajzi adottságai. 

A folyóvizek és a tavak. A felszín 

alatti vizek. A vízhálózat 

veszélyeztető tényezői, védelmük 

lehetőségei. Víztani értékek. 

 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Sió, Kapos, Keleti-főcsatorna, Zagyva, Tarna, Szamos, Túr: IV-V. kategória 

 

5. Állóvizek 

Természetes állapotában Magyarország területe -bővelkedett állóvizekben. A szabályozások nyomán az egykori 

vízivilágnak már csak az emléke. Tavaink ma az ország felszínéből alig több mint 1 %-kal részesednek, ennek a 

teriiletnek döntő hányadát a három "nagy" tó: a Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó adja (904 km2). 

Állóvizeinket kialakulásuk alapján két nagy csoportba sorolhatjuk: természetes es mesterséges tavakra. 
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Tavaink a kialakulásuk típusa szerint: 

• Árkos vetődéssel: Szerkezeti árokban. Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó 

• Szél vájta tó: Fehér-tó (Szeged mellett) 

• Morotva tó: természetes vagy mesterséges úton alakulnak ki, a folyókanyarulatok lefűződésével vagy 

átvágásával. Duna mellett: Szelidi-tó, Tisza mellett: gergelyugornyai-, tiszadobi-, tiszalúci-, cibakházi-, 

mártélyi-morotva. 
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• Dolinatavak: Karsztos területeken a dolinák mélyedéseiben alakulnak ki. Aggteleki karszt: Aggteleki-tó, 

Vörös-tó 
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• Forrás tó: termálvizek táplálják őket. Hévizi-tó, tapolcai Malom-tó, tatai- és miskolctapocai forrástavak. 

• Csuszamlás gátolta tó: Arlói-tó 

• Mesterséges tavak: Több funkciójuk lehet: halastavak, víztárolók. 

• Ivóvízellátás: Lázbérci-tó 

• Ipari víz: Hámori-tó (Lillafüred mellett) 
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• Bányatavak: Mályi-, a nyékládházi-tavak, Budapest mellett a délegyházi-tavak. 
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• Halastavak: Hortobágyi-halastavak. 

• Legtöbb mesterséges tavunk többfunkciós (víztározás, öntözés, üdülés, energiatermelés). Pl. Tisza-tó 

(Kiskörei-víztározó) 

6. Legfontosabb tavaink 

• Balaton 

Közép-Európa legnagyobb tava. 

Kialakulása: Az ÉK-DNY-i irányban húzódó Balatoni-medence pleisztocén kori süllyedék. A tómedence 

süllyedése a pleisztocén végén ment végbe. Területe 600 km2, hossza 77 km, szélessége 14 km, a Tihany-

szántódi szűkületben 1,6 km. A tó átlagos mélysége 3 m, a tihanyi kútban 10-12 m. Vízutánpótlását a Zala, az 

északi partvidék patakjai és néhány somogyi patak szolgáltatja. Ez adja vízkészletének 60%-át, 40%-a a 

csapadékból származik. Felesleges vízmennyiségét a Sió szállítja a Dunába. A Balaton csaknem minden télen 

befagy, a jégtakaró vastagsága 10-20 cm, nyáron viszont akár 26-28°C-ra is felmelegszik. A Balaton DNY-i 

meghosszabbításában találjuk a 40 km2 területű Kis-Balaton láp- és mocsárterületét, ami 1949 óta védett. 

• Fertő-tó 

A Fertő-tó, negyede tartozik hazánkhoz, egy É-D-i irányú pleisztocén végi peremsüllyedékben alakult ki. A 

Fertő-tó a kontinentális típusú, szikes tavak legnyugatibb fekvésű képviselője. Vízutánpótlását a Vulka- és 

Rákos-patak biztosítja. Területi kiterjedése vízállásviszonyai szerint nagy szélsőségek között változik (170-

300 km2). Átlagos mélysége l m. A tó a XVIII. sz. végéig lefolyástalan volt, azóta a Hansági-főcsatornán 

keresztül szabályozható. Vizének átlagos sótartalma 1700 mg/l, több mint háromszorosan haladja meg a 

Balatonét. A tó vízhőmérséklete nagyon ingadozó, nyáron erősen felmelegszik (25-28oC), télen sokszor 

fenékig befagy. 

• Velencei-tó 

A Velencei-tó a Velencei-hegység lábánál fekszik, ó-holocénkori sülyedék. Területe 26km2. A tó víz 

utánpótlója a csapadékvizen kívül a DNY-i végén beömlő Császárvíz.tak. Átlagos mélysége l m. Vízállása 

nagyon ingadozó. Hőmérséklete gyorsan követi a levegő hőmérséklet-változásait. Az emberi beavatkozás 

hatására mocsaras jellege tójelleggé változott. 

• Tisza-tó 

A Kisköre és Tiszavalk közötti folyószakasz felduzzasztásával a Tisza hullámterében létesült a Tisza-tó, 

amely 127 km2-nyi kiterjedésével a Kárpát-medence második legnagyobb kiterjedésű állóvize lett. A 

duzzasztást a Kiskörei vízlépcső 1973-as üzembe helyezése tette lehetővé. Jelenleg a tározó összfelületének 

kb.55 %-a borított növényzettel. A madarak közül a tározó területén jelentős a vegyes gémtelepek fajainak 

költése. 

7. Felszín alatti vizek: 

Magyarország medencejellege és földtani felépítése következtében felszín alatti vizekben különösen gazdag, sőt 

gyógyvizekben Európa egyik leggazdagabb országa. 

• Talajvíz 

A legfelső vízzáró réteg fölötti talajvíz átlagos mélysége 3-6m, de az átlagértéktől az egyes terület részeken 

jelentős eltérések lehetnek. Folyók árterén 1-2m, dombhátakon viszont 8-10m mélyen rejtőzik. Dombsági és 

hegységi területeken nincs egységes talajvíztükör. A talajvíztükör a csapadékmennyiség függvényében 

ingadozik, alföldi területeken még belvízelöntéseket is okozhat. A talajvizeink ma mar nagy mertekben 

szennyezettek. KiiIönösen súlyos és általános a nitrátszennyeződés, ezért ivóvízként mar csak nagyon kis 

hányaduk fogyasztható. 
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• Rétegvíz 

Rétegvizeink jelentős mértékben csapadék- és talajvíz eredetűek, kisebb részben a nagyobb mélységben 

elhelyezkedő vízből és juvenilis vizekből is származhatnak. A mélyen fekvő rétegvizeink túlnyomó többségét 

a medence területeken nagy vastagságban felhalmozódott pannon-pliocén és pleisztocén iiledékek tárolják. A 

rétegvizek szennyeződése sokkal veszélyesebb, mivel a felszín alatti víz lassan mozog és cserélődik, a 

szennyeződés szinte észrevétlenül terjedhet. A túlzott kitermelés következménye a rétegvizek szintjének 

csökkenése. 

• Hévíz 

Artézi vizeink hőfoka többnyire 15-20 oC, de a mélyebb fúrások 40-90°C-os hévizet adnak. Az artézi kutak 

száma meghaladja az 50.000-et., Hazánkban a felszín felé áramló hő másfélszer akkora mint a világátlag, 

ezért hévízkészletünk világviszonylatban is jelentékeny. 
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• Ásvány- és gyógyvíz 

A rétegvizekhez tartoznak az ásvány- és gyógyvizek, amelyek természetes forrásokból vagy mesterséges úton 

kerülnek a felszínre. E vizek értékes ásványi anyagokat tartalmaznak (szénsavas, vasas, timsós, jódos, kénes 

vizek), ásványi sótartalmuk általában meghaladja az 1000mg/l-t. Így gyógyászati célra rendkívül alkalmasak. 

Fontosabb ásványvíz lelőhelyek: Kékkút, Balf, 

Fontosabb gyógyvíz lelőhelyek: Hajdúszoboszló, Hévíz, Sárvár, Zalakaros, Egerszalók, Budai fürdők 
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• Karsztvíz 

A felszín alatti vizek között külön csoportot alkotnak a mészkőhegységek alatt rejtőző karsztvizek. 

Legnagyobb mennyiségben a kemény, tömör, de hasadással és repedéssel átjárt mészkő tartalmazza. Ivó- és 

ipari vízként egyaránt fontos. 

A karsztvizet leginkább a felszíni szennyezés és a Dunántúli-középhegységben a bányászat veszélyeztette. Pl. 

a budapesti termálkarsztot az eocén bányák víztelenítése jelentősen érintette, csökkent a források hőfoka és a 

termálkarsztkutak vízszintje. A bányák bezárásával a probléma megoldódott. 
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14. fejezet - 14.Magyarország talajtani 
adottságai. A talaj és a természetes 
növényzet összefüggése. 
Talajpusztulás és a talajvédelem. 

1. Magyarország talajtani adottságai 

A talaj kialakulását befolyásoló tényezők 

• Medencejelleg következményei 

Magyarország talajtakaróját nagyfokú változatosság jellemzi. Zonálisan a barna erdőtalajok és a 

csernozjomok a meghatározók, amelyek Nyugat- ill. Kelet-Európa felé rokoníthatóak. 

• A változatos domborzat és növényzet 

Magyarországon a talajoknak valóságos mozaikrendszere alakult ki. Hazánkban 9 talaj-főtípust 

különböztethetünk meg, s ezen belül további altípusokat a talajban lejátszódó folyamatok erőssége alapján 

(humuszosodás, szikesedés stb.). 

2. Talajtípusok rövid jellemzése 

1. Váztalajok 

 

A váztalajok területi kiterjedése Magyarországon: 8.3% 

• Köves, sziklás váztalajok 

Többnyire hegyvidékeinken találhatók. A talajréteg általában 10 cm-nél vékonyabb és kopár, sziklás 

foltokkal váltakozva fordul elő. 
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• Kavicsos váztalajok 

Jelenkori vagy régi folyók volt árterületein, teraszain, törmelékkúpjain találhatók. 

• Földes kopárok 

A talajképződés folyamatát nem a mállékony anyag hiánya vagy a kevés mállástermék elszállítása, hanem 

a felszín gyors és állandó lepusztulása akadályozza. 

• Futóhomok és jellegtelen homoktalajok 

A vizet gyorsan elnyelik. Tápanyagszolgáltató képességük gyenge. 

• Humuszos homoktalajok 

Általában a humusztartalom 1 % körüli. A humuszos homoktalajok termékenysége a futóhomokénál jobb. 

• Kőzethatású talajok 

A kőzethatású talajok elterjedése Magyarországon 2.8% 

 

• Humuszkarbonát talajok 

Löszös és márgás területeken fordulnak elő. 

• Rendzina talajok 

Hazánkban rendzina elsősorban mészkövön, tömör márgán és dolomiton található. 

• Fekete nyiroktalajok 

Vulkáni kőzetek málladékán képződtek. Általában andeziten, bazalton, rioliton és ezek tufáin fordulnak 

elő. 

• Ranker talajok 

2. Barna erdőtalajok 
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A barna erdőtalajok elterjedése Magyarországon 34.6 % 

• Karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

• Karbonátmaradványos barna erdőtalajok 

• Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) 

Elterjedési területük általában a barna erdőtalajok és a csernozjomterületek szomszédsága. 

• Agyagbemosódásos barna erdőtalajok (ABET) 

A humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás folyamatait az agyagos rész vándorlása és a közepes mértékű 

savanyodás kíséri. 

• Podzolos barna erdőtalajok 

• Pangóvizes (pszeudoglejes) barna erdőtalajok 

• Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok 

Hazánk legsavanyúbb talajképződményei. Rendszerint sekély rétegű talajok. 

3. Csernozjom talajok 
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A csernozjom talajok elterjedése Magyarországon: 22.4 % 

• Öntés csernozjomok 

• Kilúgzott csernozjom talajok 

• Mészlepedékes csernozjom talajok 

Nemcsak hazánk, hanem az egész Duna-völgy jellegzetes talajképződménye. E talajok tápanyag-

gazdálkodása szintén jó, a kedvező nitrogénellátottság, foszfátfeltáródás és káliumszolgáltató képesség 

hatására. 

• Réti csernozjom talajok 

4. Szikes talajok 
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A szikes talajok elterjedése Magyarországon : 6 % 

• Szoloncsák talajok 

A talajok felső szintjeire a vízben oldható nátriumsók felhalmozódása a jellemző. Tápanyag-szolgáltató 

képessége jelentéktelen, csak a sótűrő és az erősen szárazságtűrő növényzet megtelepedésére ad 

lehetőséget. 

• Réti szolonyec talajok 

E típusnál a vízben oldható nátriumsók maximuma a szelvény mélyebb részeire jellemző. 

• Szoloncsák-szolonyec talajok 

• Sztyeppesedő réti szolonyec talajok 

• Másodlagos elszikesedett talajok 

5. Réti talajok 
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A réti talajok elterjedése Magyarországon: 13.1 % 

• Szoloncsákos réti talajok 

• Szolonyeces réti talajok 

6. Láptalajok 

A láptalajok területi kiterjedése Magyarországon: 1.6 % 

7. Öntés és lejtőhordalék talajok 
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Az öntés és lejtőhordalék talajok elterjedése Magyarországon: 11.2 % 

Ennél a talajtípusnál a biológiai tevékenység egyazon felszínre gyakorolt hatását az időszakonként 

megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék gátolja. 

• Nyers öntéstalajok 

• Humuszos öntéstalajok 

• Lejtőhordalék talajok 

E típusba azokat a talajszelvényeket soroljuk, amelyekben az egyes rétegeket nem köti össze genetikai 

kapcsolat, mert azok nem a helyi talajképződés eredményei, hanem csak a közeli magasabban fekvő 

területekről lehordott talaj- és kőzetrészek egymásra halmozása útján jöttek létre. 

Öntés és lejtőhordalék talajok 

 

3. Talajpusztulás és talajvédelem 

A víz és a szél által előidézett talajpusztulás, vagyis az erózió és a defláció nagy kiterjedésű területeket érint. 

Az élénk relief és a helytelen agrotechnika velejárója a talajerózió. A talajeróziót a vízcseppek ütőhatása és a víz 

szállító ereje váltja ki. Az erősen nedves talajokon a vízcsepp ütőhatása kevésbé érvényesül, viszont 

vízmennyiség befogadására nem képes, a felszínen gyűlik össze a víz és mélyebb barázdákat, akár árkokat is 

létrehozva folyik az alacsonyabb tér növényzettel való borítottsága fontos tényező a pusztulás csökkentésében 

vagy megakadályozásában. Az oktalan erdőirtás és a helytelen talajművelés fokozza, előidézi, az eróziót. Az 

erózió elleni védelem során használatos módszerek: 

• Növénytermesztési és erdészeti szempontból a szintvonalas művelés, vetésforgók alkalmazása, 

• Talajvédő fasorok, erdősávok létesítése, 

• Helyes talajművelés (mélyszántás, altalaj lazítás), meszezés, trágyázás 

• A lejtőkön lerohanó víz megakadályozása sáncok, teraszok, övárkok kialakításával 
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A defláció többnyire homoktalajokon pusztít, de kisebb mértékben bármely talajon felléphet. A szél sebességét 

és örvénylését a terep domborzati formái, a növényzet és a felszín érdessége fékezi. Minél kisebb szemcsékből 

áll a talaj, s minél gyengébb a szemcsék egymáshoz tapadása, annál inkább ki van téve a szél pusztító hatásának. 

A felszín növényborítottsága a deflációval szemben is jó védelmet nyújt. Csökkenti a szél erejét, lefékezi a 

mozgásban lévő talajrészecskéket. A deflációs terület hossza eredményesen csökkenthető erdősávok, fasorok 

ültetésével. 
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15. fejezet - 15.Magyarország 
növényzete 

1. 

Magyarország flórájának legnagyobb hányada a holarktikus flórabirodalom közép-európai flóraterületének 

Pannóniai flóratartományába tartozik. 

Kisebb határmenti részei: 

• Kárpáti 

• Alpi 

• Nyugat-Balkáni flóratartományba tartoznak 

• A Pannóniai flóratartomány 5 flóravidékre és 25 flórajárásra tagolódik 

 

Magyarország legnagyobb része az európai lombhullató erdők zónájába tartozik. Az Alföldet (Felső-Tiszavidék 

és a Nyírség kivételével), a Kisalföld keleti felét a kelet-európai erdőssztyepp zónához soroljuk. A Nyugat-

Dunántúlon pedig már jelen vannak a kevert tűlevelű erdők is. 
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2. Magyarország növényzeti beosztása 

Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 

Az Alföld eredeti növénytakarójának - erdős sztyepp - kialakításában az éghajlatnak volt nagy jelentősége. 
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A pannóniai flóratartományon belül legnagyobb kiterjedésű, magába foglalja a Kisalföldet is. Az Alföld jórészt 

ma már mezőgazdasági táj; az eredeti természetes növénytakaró csak kisebb-nagyobb foltokban 

határmezsgyéken, kunhalmokon vagy kisebb erdőtöredékekben maradhattak fenn. 

• Löszterületek: 

A löszfelszínekhez kötődő növénytársulások eredetileg 7-8%-át tették ki hazánk területének. Seprőfüves 

társulások, löszpusztarétek (pusztai csenkesz, amelyhez kunkorgó árvalányhaj, zsályák, tarackbúza, tátorján). 

A lösz zárótársulása a tatárjuharos lösztölgyes. Az erdő cserjeszintje és aljnövényzete fajokban gazdag 

(törpemandula, galagonya, kecskerágó, som, fagyal, ill. salamonpecsét, erdei gyöngyköles). A zonális 

lösztölgyes legszebben a ma szigorúan védett Kerecsendi erdőben maradt fenn. Számos védett növényfaj a 

közül legszebb az odvas keltike, a tavaszi hérics és a törpemandula. 

• Homokterületek: 

• Nyílt homokpusztagyepek: 

A mésztartalmú homokon a magyar csenkeszes homokpusztagyep jött létre. A Duna-Tisza közére jellemző 

gyep homokpusztáink legszebb, bennszülött, mediterrán és pusztai fajokban gazdag növénytársulása. 

• Mészszegény homokterületek jellemző társulása a mészkerülő nyílt homokpusztagyep (pl. Nyírség) 

• Homokpusztarét: (barázdált csenkesz, árvalányhaj) 

• Nyáras-borókás: Kiskunság- Bócsa, Bugac, Orgovány 

• Nyílt homoki tölgyesek: Állományai száraz termőhelyeken, leggyakrabban buckatetőkön, melegebb 

lejtőkön, foltszerűen jelennek meg. Fajösszetételükben száraz tölgyesek, erdőssztyeppek és homokpuszták 

növényei egyaránt megtalálhatók. 
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• Zárt homoki (gyöngyvirágos) tölgyesek: állományai a kevésbé tagolt, magasabb talajvízszintű 

homokterületekhez kötődnek (Debrecen: nagy erdei Öregtölgyes). A gyöngyvirágos tölgyesek uralkodó 

faja a kocsányos tölgy. Sűrű cserjeszintjükben a mogyoró, a fagyal, galagonya, tatár juhar és a som a 

leggyakoribb. 

•  

• Vízhez kötődő társulások 

A folyószabályozások előtt az Alföld tavaiban, folyó. és állóvizei mentén, kiterjedt árterületein a vízhez 

kötődő társulások széles skálája alakult ki. Az egykor terjedelmes vízi, ártéri, mocsári és lápi 

növénytársulásoknak napjainkra csak töredékei maradtak fenn, de még így is a folyók mentén találjuk a 

legtöbb természetes/természetközeli erdőt. 

• Az árterek legalacsonyabb, tartós vízborítású részein: bokorfüzesek 

• Az alacsony ártér magasabb térszínein: fűz-nyár (puhafás) ligeterdők. 

• A magas ártereken: tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők. Az Alföld egykor uralkodó erdőtársulása. A 

Felső-Tiszavidék ligeterdeinek sajátos vonását a gyertyános-tölgyes foltok, ill. gyepszintjükben hegyvidéki 

bükkösök és gyertyánosok elemei adják meg. A kárpáti sáfrány pedig már alhavasi elem. A Dráva menti 

síkság különlegességét pedig a szubmediterrán jellegű tölgy-kőris-szil ligeterdő éger-kőrises változata adja. 

• A folyóvízi-ártéri növény társulások állományai többnyire folyóink ártereire szorultak vissza. Legszebb 

részletei ma természetvédelmi területek: Gemenc, Mártély, Tőserdő, tiszacsegei hullámtér stb. 

• A bátorligeti lápréten él a jégkorszaki reliktumként számon tartott zergeboglár. A kosbor-félék is igen 

gyakoriak. Az üde lápréteken nyílik a szibériai nőszirom is. 
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• Az Alföld egyedülálló növényföldrajzi értékei a dagadólápok (tőzegmohaláp) és ingólápok. Híres a csarodai 

Bábtava, a beregdaróci Nyíres-tó tőzegmohalápja (tőzegáfonya, tőzegeper, rovarevő harmatfű stb.). A 

kállósemjéni Mohos-tó ingólápjának hajdani lebegő nádszigete a talajvízszint csökkenése miatt legyökerezett. 

Valódi úszólápot a Vajai-tóban és a Soroksári-Duna-ágban láthatunk. 

• Sziki növénytársulások 

A 18-19. században fellépő másodlagos szikesedés nyomán nőtt meg jelentősen területük. Legnagyobb 

területei: Hortobágyon, de kisebb-nagyobb foltjai szinte minden alföldi tájunkon megtalálhatók. A társulások 

térbeli megjelenése igen mozaikos. Más-más társulások alakultak ki - a mikrodomborzat, a talajvízszint 

helyzete, valamint a felszíni vízborítás tartóssága által meghatározott - száraz és nedves szikeseken. Nedves 

szikesek: rendszerint mocsarakkal, magas sásosokkal, nádas okkal érintkeznek, és a talajvízszint az év nagy 

részében közel van a felszínhez. Fehér tippan dominanciája. Zárótársulása: a tatárjuharos sziki tölgyes. 

Területük - az erdőirtások és folyószabályozások nyomán ¬minimálisra csökkent. Maradványa az Ohati és az 

Újszentmargitai erdő. 

• Kisalföld 

A növényföldrajzi kép nagyon hasonlít az Alföldéhez. Ez a hasonlóság különösen a táj keleti felének 

homokpusztai növényzetében érvényesül. Nyugat, délnyugat felé haladva szegényedik kontinentális fajokban, 

ugyanakkor atlanti és déli elemek jelennek meg benne. 

• Az ártéri növény társulások sorozata leggazdagabban a Szigetközben, a Duna-ágak mentén alakult ki. 
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• A Duna mellett a Lajta, Répce, Rába és Marcal árterein is gazdag ligeterdők jöttek létre. 

• A vízi-lápi és ártéri növény társulások páratlan együttesét őrzi a Szigetközi Tájvédelmi Körzet. 

• A Győr- Tatai-teraszvidék keleti felében még a Duna- Tisza-közére jellemző nyílt homokpusztai társulások 

jöttek létre. 

• Ott, ahol a homokterület eléri a Bakony északi lábát, maradhatott fenn az erdeifenyős erdőssztyepp erdejét 

őrző homokpusztai erdei fenyves. Ősi állományát Fenyőfőn védetté nyilvánították. 

Az Északi-középhegység flóravidéke (Matricum) 

Növényzeti képének kialakításában meghatározó tényező az éghajlat volt. Az Északi-középhegység 

flóravidékén a klímazonális erdők szabályos magassági övezetekbe rendeződtek. A hegyvidék fekvéséből, ill. az 

ebből adódó klimatikus különbségekből következik egy sajátos kettősség: 

• a Börzsöny, Mátra, Bükk hűvös tetőin, északi lejtőin és szurdokvölgyeiben már kárpáti jellegű a vegetáció, 

• a melegebb déli lejtőkön melegkedvelő, "igazi" pannon növénytakaró alakult ki A hegységek déli, 

dombvidéki előterében, melegkedvelő növény társulások tenyésztek. Ma már csak töredékei fedezhetők fel, 

az egykori tatárjuharos tölgyeseknek, törpemandulásoknak és löszpuszta-gyepeknek. Pl. Hegyalja 

(Bodrogszegi: Várhegy). A Gödöllői-dombságon különlegesek a mezei juharos tölgyesek. 

• 250-450 m közötti tszf. magasságban (a déli lejtőkön akár 600 m-ig, az északin inkább csak 400 m-ig): 

cseres-tölgyesek 

• A cseres-tölgyesek ritka fafaja a magyartölgy (Kács). Lombozata jól átengedi a fényt, ezért a cserjeszintje 

eléggé fejlett (galagonya, kecskerágó, som, fagyal stb.). Gazdag gyepszintjében a csenkesz-, perje- és 

sásfélék, valamint a pillangósvirágúak a leggyakoribbak. Számos ismert virágos növény díszíti (ibolya, 

baracklevelű harangvirág, sárga gyűszűvirág, sátoros margitvirág stb.). 

• 400-600 m között: gyertyános-tölgyesek. Északi lejtőkön akár 400 m alatt is megjelenhetnek, a déli kitettségű 

felszíneken viszont 600 m fölé is felhúzódnak. Zárt lombkoronája miatt cserjeszintje fejletlen. 

Aljnövényzetében lombfakadás előtt számos - a bükkösökkel megegyező - gumós-hagymás növény virít. 

Általánosan elterjedt a pirosló hunyor. 

• 600 m feletti részeken: bükkösök. Az erdő csaknem kizárólagos fafaja a bükk. Állományainak közös 

jellemzője a teljesen zárt lombkorona és az ebből fakadó hűvös erdőklíma. Két legelterjedtebb társulás a 

szubmontán és a montán bükkös. 

• A szubmontán bükkösök 800 m alatt fejlődtek ki. 

• A montán bükkösök (sisakvirágos bükkösök) 800 m feletti térszíneket uralják. Aljnövényzetében a kárpáti 

sisakvirág és a karcsú sisakvirág a két leggyakoribb faj. 

• Bükk-fennsík: aljnövényzetükben magashegységi növényekkel (bérci rózsa, sugár kankalin. havasi ribizke 

stb.). 

• Tokaj-Zempléni hegyvidék É-i részén a bükkösök már Kárpáti flóratartományba tartoznak. Tömeges benne a 

lila virágú ikrás fogasír. 

• Kemény alapkőzetű, csekély talajborítottságú felszíneineken: sziklagyepek, lejtősztyepprétek., bokorerdök. 

• Vulkáni kőzeteken: 

• Kárpáti szilikát-sziklagyepek. A magashegységek sziklai növényzetének megfelelő sziklagyepeknek csak 

néhány állománya - fűzéri Várhegy, Szarvaskő (Bükk), a Sas-kő (Mátra) és több kisebb állomány a 

Börzsönyben - él az országban. Híres ritkaságai közé tartozik a szirti páfrány, a szirti haraszt, a magyar 

kőhúr. Szilikát-sztyepprétek: Állományaik a meleg, száraz lejtőkön, alacsonyabb tetőkön díszlenek. 

Csenkeszfélék, árvalányhajak. Természetvédelmi szempontból fontos területek, mert számos ritka növény 

találta meg itt életfeltételeit (piros kígyószisz, csillag őszirózsa, kökörcsinfélék, kosborfélék stb.). 

Mészkerülő erdők: A mészkerülő bükkösök az Északi¬-középhegység magasabb fekvésű, csapadékosabb 
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térszínein gyakoribbak. Pl. Tokaj-Zempléni-hegyvidék északi lejtőin (áfonya, több korpafűféle és körtike 

faj). Cserjéi közül kiemelendő az országban egyedül itt élő fekete lonc (Hollóháza). 

• Mészkőhöz kötődő növénytársulások: 

• Mészkő-sziklagyepek: nyúlfarkfüvek, korai fehér szegfű és a tátrai hölgymál. Melegkedvelő relilctuma a 

szirti pereszlény (Bélkő). 

• Lejtősztyepprétek: kiterjedése az erdőirtások hatására jelentősen megnövekedett. Pusztai csenkeszek, 

árvalányhaj, a gyöngyperje stb. Az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék bennszülött faja a tornai vértő, 

reliktumfajai közül pedig az osztrák sárkányfű a legnevezetesebb. 

• Sajmeggyes bokorerdők: Délies kitettségű mészköveken, sekély rendzina talajokon jöttek létre. Fokozottan 

védett növénye a husáng (Bükk: Bélkő). 

• Molyhos (meleg vagy mészkedvelő) tölgyesek: Gyepszintjében szubmediterrán és pontusi fajok 

keverednek. 

• Az Északi-középhegység flóravidékén a mikroklímától, ill. a domborzattól függő növénytársulások is 

képviseltetik magukat. 

• Hársas-kőrises szikla erdők: A bükkösök régiójában, főleg mészkőterületek köves, sziklás meredek lejtőin 

maradtak fenn. A társulás a boreális fázis kevert erdejének maradványának tekinthető. 

• Sziklai bükkösök: Lombkoronaszintjükben a bükk mellett a tiszafa (jégkori reliktum) is megtalálható. 

Fajgazdag gyepszintjében számos jégkori reliktum és kárpáti elem előfordul. 

• Szurdokerdők: sötét, mély, kőtörmelékes völgyekben alakultak ki. Aljnövényzetében számos páfrányfajjal és 

ritka alhavasi fajokkal (sárga ibolya, havasi ikravirág) is találkozhatunk. . 

• Szubmontán égerligetek: a hegyi patakok mentén. Páfrányok (Tokaj-Zempléni-hegyvidék északi része: 

struccpáfrány), sásfajok és virágos növények. 

Növényföldrajzi ritkaságokként tartják számon az Északi-középhegység területén előforduló lápokat (keleméri 

Mohos-tavak, Egerbaktai-tó, siroki Nyírjes-tó). Átmeneti lápoknak tekinthetők, mivel különböző mohák 

(lombos-, tőzegmohák) és gyapjúsás fajok alkotják állományaik fő tömegét. Itt is megél a kereklevelű harmatfű 

(rovaremésztő növény). 

Az Északi-középhegység területén őshonos fenyvesek nem fordulnak elő. A Bükk-fennsík borókái viszont 

őshonosak. Sok helyen találkozhatunk ültetett fenyvesekkel. Erdőirtások nyomán jöttek létre a kaszálással 

fenntartott hegyi kaszáló rétek (karcsú sisakvirág, a szibériai nőszirom, a szibériai sárkányfű, tárnicsok, 

szártalan bábakalács). 

3. 

A Dunántúli-középhegység flóravidéke (Bakonyicum) 

A Bakonyicum flóravidékéhez tartozik. 

Növénytársulásainak területi elterjedését, fajösszetételét számos tényező befolyásolja: a különböző 

klímahatások (szubatlanti, szubmediterrán, szubkontinentális), az eltérő orográfiai adottságok (tszf.-i magasság, 

kitettség, lejtőviszonyok stb.), valamint a változatos kőzettani felépítés (dolomit, mészkő, homokkő, gránit, 

bazalt stb.). 

Eredménye a növénytársulások mozaikos megjelenése A makroklíma által meghatározott zonális társulások itt 

is elsősorban a bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek. A Bakonyicum területén magasság szerint 

tagolódás nem annyira kifejlett, sőt a hegység nyugati felében az egyes vegetációzónák azonos magasságba, 

egymás mellé is kerülhetnek. Oka: A Dunántúli-középhegység éghajlati sajátossága. A hegységvonulat 

merőleges az uralkodó északnyugati szelekre. Ezért északnyugati oldala jóval csapadékosabb, mint az átellenes 

délkeleti. A csapadékkülönbséget tovább erősíti az egyes hegységtagok (Északi-Bakony, Vértes, Gerecse) észak, 

északnyugati területeinek magasabb fekvése és nagyobb relatív reliefje. Ennek megfelelően a középhegység 
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északi-északnyugati oldalán erősebbek az atlanti hatások, míg kelet-északkelet felé fokozódik a kontinentalitás. 

A déli-délkeleti oldalán viszont szubmediterrán klímahatás érvényesül. 

A fentiek alapján a zonális társulások területi elrendeződése a következőképpen alakult: 

• Szubmontán bükkösök: csupán a flóravidék legmagasabbra kiemelkedő szubatlanti éghajlati hatás alatt álló 

nyugati felében, a Bakony északi részén, az Öreg-Bakonyban. Más hegységekben csak extrazonális (északias 

lejtők, völgyoldalak) megjelenésűek. 

• Gyertyános tölgyesek: A flóravidék egyéb területein a legmagasabb vegetációs öv. A Keleti-Bakonyban, 

Vértesben még bükkelegyes gyertyános tölgyes a jellemző, keletebbre mindinkább kimarad a társulásból a 

bükk. A hegységek déli, délkeleti területein pedig már a gyertyánostölgyes is extrazonálisan van csak 

többnyire jelen (Balaton-felvidék, Gerecse). 

• Cseres-tölgyesek: a Bakonyicum legelterjedtebb társulásai. 

A lösztársulások egykor nagy területeket fedtek a Dunántúli¬középhegység déli peremi övezetében (Vértesalja, 

Fehérvári-hegylábfelszín, Lovasberényi-löszöshát stb.). 

Dolomit-társulások 

A Dunántúli-középhegységben a dolomit igen elterjedt, így a vegetációra gyakorolt hatása is jelentős. A délies 

kitettségű fátlan "dolomitkopárokon" szubmediterrán fajok ma is igen nagy számban vannak jelen, az északias 

lejtők viszont a jégkorszakból itt maradt dealpin fajokat őriznek. A meredek lejtőjű dolomitfelszínek 

sekélyrétegű, nyers talajain, a felerősödő szubmediterrán klíma mellett, zárt erdő nem alakulhat ki. 

Dolomitkopárjaink tehát ősi, erdőtlen kopárok. A legváltozatosabb dolomitvegetáció a Vértesben (Csákvár 

térsége) maradt fenn. 

• Dolomit szikla gyepek: legismertebb endemikus faja a Naszá1ytól a Keszthelyi-hegységig elterjedt magyar 

gurgolya, az István király szegfűje és a pilisi-len. A zárt sziklagyepek jellemző fajai közé tartozik a budai 

nyúlfarkfű, henye boroszlán és a vitézvirág. Szentgál környékén ez a társulás őrzi a híres - a Bükk I. fázis 

reliktumaként számon tartott ¬tiszafa állományt, amely a második legnagyobb (-120 000 tő) Európában. 

Jégkori reliktumokként tartják számon a medvefűlet, a cifra kankalint és a tarka nádtippant stb. 

• Cserszömörcés molyhos-tölgyes bokorerdők (karsztbokorerdők) 

• Illír jellegű molyhos tölgyesek 
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Legszebb szurdokerdő társulásokkal az Északi-Bakonyban találkozhatunk, de előfordulnak a Keleti-Bakonyban, 

a Keszthelyi-hegységben és a Vértesben is. A Vértes és a Bakony szurdokaiban él az örökzöld babérboroszlán. 

A víztől függő társulások is gazdagítják a Bakonyicum flóráját. Az öcsi Nagy-tó őrzi a Bakony egyetlen 

tőzegmohás lápját. A Tapolcafői láprétek is számos növényritkaságot őriznek. 

A Dél-Dunántúl flóravidéke (Preaillíricum) 

• A flóravidék a Villányi-hegységtől a Mecseken, Somogy-Tolnai dombvidéken át a Kelet-Zalai dombságig 

terjed. 

• Legfontosabb sajátossága az illír és a pannon flórák közötti átmenetiség. 

• A Villányi-hegység növénytakarója még teljesen balkáni jellegű. A Mecsekben, a Kelet-Zalai-dombság déli 

peremén is számos balkáni és szubmediterrán növényfaj él. Az illír jelleg észak felé fokozatosan csökken. A 

flóravidék keleti peremén még a pusztai elemek gyakoriak. Nyugat felé - az óceáni hatás erősödésével - a 

kontinentális fajok rovására növekszik az atlanti és a dealpin elemek száma. 

• A terület zonális erdőtársulásai itt is a cseres-, a gyertyános-tölgyesek és a bükkösök, amelyek azonban 

fajösszetételükben az illír tölgyesekkel és bükkösökkel mutatnak szoros rokonságot. Területi elrendeződésük 

elsősorban a csapadék függvényében változik. . 

• Tatárjuharos lösztölgyesek, löszpusztarétek: csupán a Dunántúli-dombság Mezőfölddel határos területein 

voltak jelen. 

• Cseres-tölgyesek: a Dunántúli-dombság legelterjedtebb társulásai. A mecseki cseres-tölgyesekben 

szelídgesztenye is előfordul. 

• Gyertyános-tölgyesek: Kelet-Zalai-dombság, a Zselic és a Mecsek kissé magasabb felszínein, a Marcali-hát 

tetőszintjén. Másutt csak az északi lejtőkön extrazonálisan vannak jelen (Villányi¬-hegység). A 

gyepszintjében számos alpin és nyugat-balkáni elem is megjelenik (illatos hunyor, olasz müge, szúrós 

csodabogyó, erdei ciklámen stb.) 

• Illír jellegű bükkösök: A Dunántúli-dombság legmagasabb, leghűvösebb és legcsapadékosabb tetőin 

(extrazonálisan az északi kitettségű lejtőkön is) - elsősorban Kelet¬-Zalai-dombság, Mecsek, Zselic területén 

- terjedtek el. Gyepszintjének jellegzetes alpin-nyugat-balkáni növényei a zalai bükköny, a tarka lednek, 

csodabogyó, az erdei ciklámen, a szártalan kankalin stb. 
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• Kőzethez, ill. talajokhoz kötődő növénytársulások is színezik a növényföldrajzi palettát: 

• Karsztbokorerdők, sziklagyepek és lejtősztyepprétek: meleg, meredek mészkőlejtőkön. A Villányi-hegység 

karsztbokorerdői és sziklagyepei gazdagok balkáni és szubmediterrán fajokban (dalmát csenkesz, magyar 

kikerics stb.). 

• Illír jellegű molyhostölgyes: Vastagabb, nagy mésztartalmú talajokon erdők jöttek létre. A Mecsek és a 

Villányi-hegység déli expozíciójú, enyhébb lejtésű mészkőfelszínei mellett a Dunántúli-dombság északkeleti, 

lösszel fedett felszínein is elterjedt. A társulás legféltettebb növényritkasága a Mecsekben élő pünkösdi rózsa. 

• Belső-Somogy szárazabb, homokterületein és a Principális-völgymedence déli részén homoki társulások 

alakultak ki. 

• Barcs-ősborókás. 

 

• A domborzattól-mikroklímától függő növénytársulások közül szurdokerdőkkel kizárólag a Mecsekben 

találkozhatunk, hársas-kőrises sziklaerdők viszont a Mecsek mellett előfordulnak a Villányi-hegységben is. 

• Vízhez kötődő társulások: Sokkal nagyobb jelentőségűek. A dombságok völgyeiben, folyók mentén, Belső-

Somogy buckaközi mélyedéseiben, a Balaton leválasztott öbleiben kiterjedt ártéri, vízi- mocsári-lápi 

társulások jöttek létre. Az egykor nagyobb területeket elfoglaló vízi- mocsári-lápi vegetáció maradványai ma 

már sok helyen védelmet élveznek. Ezek közétartozik a Nagyberek és a Kis-Balaton nádasaival és 

zsombékosaival, fűz- és rétlápjaival, égeres láperdőivel. Leggazdagabb a Szenta melletti Baláta-tó 

vegetációja. A Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz (korábban a Barcsi Tájvédelmi Körzethez) tartozó darányi 

Nagyberek tőzegmoha- és égerlápjai, láperdői is hasonló értékeket rejtenek. 

• Nyugat-Dunántúl flóravidéke (Praenoricum) 

• A flóravidék területének döntő hányada a Pannóniai flóratartomány része, csupán a Soproni- és Kőszegi-

hegység, valamint a Vas-¬hegy és a Vasi-Hegyhát nyugati része tartozik az Alpi flóratartomány Kelet¬alpi 

flóravidékébe. Területén kelet-nyugati irányba haladva fokozatosan csökken a pannon flóra jellegzetes 

fajainak a száma, és nő a hűvös nyarú, csapadékos klímát kedvelő dealpin (magashegységi) és boreális 

(északi) elemeké. Északnyugat felé a szubmediterrán fajokban való elszegényedés is megfigyelhető. Az 

előzőekből következik, hogy zonális növény társulásai keletről nyugat felé meghatározott sorrendben 

változnak. 
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16. fejezet - 16. A jogi szabályozás, 
valamint a környezet-, illetve 
természetvédelem kapcsolata 

1. 

Az emberiség a fejlődésének kezdetén szoros kapcsolatban állt a környezetével. Az evolúció folyamán ez az 

egyensúly felbomlott, az ember fokozatosan megváltoztatta környezetét. A természeti értékek pusztulásával, 

igaz késéssel, megjelent a védelmének, megőrzésének a gondolata. A korai jogszabályokban a szabályozás 

tárgya nem a természet védelme, hanem az ember számára hasznot hajtó élőlények fenntartása, vagy a természet 

javaihoz való hozzáférés (erdő- és vadászati törvényekkel való) biztosítása volt. Ennek, a másodlagos 

természetvédelmi szabályozásnak mintegy melléktermékeként jelentek meg a természetvédelmi rendelkezések 

csírái. 

Az intézményesült természetvédelem létrejöttének indokai 

• Tudományos, kulturális tényezők, 

• Gazdasági tényezők, 

• Erkölcsi tényezők, 

• Esztétikai tényezők. 

A jogi szabályozás formái: 

• Elsődleges 

• Általában önálló, 

• Egységes szemlélet a szabályozásban, 

• A szabályozás tárgya a természet és a környezet védelme 

• Másodlagos 

• nem önálló jogszabály, 

• nincs egységes szemléletmód a szabályozásban, 

• nem a természetvédelem a szabályozás tárgya 

A környezeti szabályozás formái 

• Hagyományos emberközpontú (antropocentrikus) 

• Alapja: pillanatnyi kihívásra adott gyors válasz 

• Célja: a jelen nemzedék problémáinak megoldása 

• A jövő generáció védelmét (is) szolgáló szabályozás 

• Alapja: a jövő nemzedéket sem lehet egyetlen, alapvető (emberi) jogok gyakorlását biztosító feltételtől 

megfosztani 

• Célja a jogi szabályozás a jövő nemzedékek számára is biztosítja azokat a feltételeket, amelyek a jövő 

nemzedék számára is rendelkezésre állnak a jogalkotáshoz 
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• A természet és az egyes környezeti elemek önmagában vett védelmét szolgáló szabályozás 

• Alapja: a természet „értékei” nem viszonyíthatóak a jelen és a jövő nemzedékek értékeihez, önmagukban 

vett értékek 

• Célja: olyan jogi környezet megteremtése, amely elismeri a természet értékeit, és legalább egyenrangú 

értékként érvényesíti az emberiség más érdekeivel 

A környezeti szabályozás módszerei: 

• Szektorális: valamely környezeti elemre, természeti erőforrásra jelenik meg a szabály; adott szakterületet 

teljes mélységében, spektrumában képes szabályozni 

• Integált: a környezeti elemeket önmagukban és kölcsönhatásukban közelíti meg 

• Hagyományos eszközökön alapuló 

• Gazdasági szabályokon alapuló 

Az államilag szervezett és garantált természetvédelem kezdete 

• 1872. Yellowstone Nemzeti Park létrehozása 

• a világ első önálló természetvédelmi törvénye: 1902. Hesseni Nagyhercegség 

• 1982. ENSZ Természeti Világ-Chartája rámutatott arra, hogy a Föld valamennyi területét, mind a 

szárazföldit, mind a tengerit alá kell vonni a megőrzés alapelvének. 

• 1992. Rio de Janeiró, Környezet és Fejlődés Világkonferencia dokumentumai (pl. a Riói Nyilatkozat a 

Környezetről és a Fejlődésről, vagy a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény) 

• 1994. Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció 

A Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció elvei: 

• Holisztikus elv (a természetvédelmet nem lehet csupán objektumokra korlátozni 

• Folyamat elv (a természet rendszerének folyamatosságát kell biztosítani) 

• Komplementer elv (a környezet- és természetvédelem egymást kölcsönösen kiegészíti) 

• Elegendő méret elve (a megóvandó természeti értéknek, területnek elegendően nagynak kell lenni, hogy a 

természetes rendszerek folyamatosan működjenek, a biológiai sokféleség fennmaradjon) 

• Globális szemlélet elve (a helyi, a regionális és a régiók feletti stratégiákban is érvényesíteni kell a 

természetvédelmet) 

• Fenntartható természet és racionális tájhasználat elve (optimális természeti erőforrás és tájhasználat a 

természeti értékek degradációja nélkül) 

• Megőrzés és elővigyázatosság elve 

• Használó fizet, károsító többet fizet elve 
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17. fejezet - 17.A természet védelmére 
vonatkozó jogi szabályozás hazai 
fejlődésének történeti áttekintése (a 
szabályozás kezdeteitől a hatályos 
jogi szabályozásig). 

1. 

A hazai természetvédelem története legjobban a vonatkozó jogi szabályozás, a gazdálkodási előírások történetén 

át követhető nyomon, amelyekre később a szervezeti rendszer épült. 

A természetvédelem jogi szabályozásának gyökerei 

A természetvédelem jogi szabályozásának gyökerei az első -többnyire gazdálkodási célokat szolgáló- 

erdőtörvények, vadászati jogszabályok voltak. (másodlagos jogi szabályozás) 

• 1426 Zsigmond király rendelkezése a kíméletes erdőhasználatról, 

• 1565, 1669 erdőrendtartási törvények 

• 1790 II.Lipót dekrétuma az erdők védelméről (erdei zárlat a pusztítás megakadályozása érdekében), 

• 1729 III.Károly dekrétuma a vadászat és madarászat szabályairól (tilalmi idők megállapítása). 

Az intézményes természetvédelem első szakasza (a kiegyezéstől az I. világháborúig) 

Ebben a szakaszban a törvényalkotáson túl összeírták a védelemre érdemes természeti értékeket és a szervezetre 

is elgondolásokat fogalmaztak meg. A madárvédelemben hatékony intézkedések születtek, és 1893-ban 

létrehozták a Magyar Ornitológiai Központot, amely Madártani Intézet néven ma is működik. Az 1883-ban 

megalkotott vadászatról, majd az 1888-as halászatról szóló törvények ellentmondásos voltuk ellenére a 

madárfajokon kívül néhány más gerinces állatfajra is tartalmaztak természetvédelminek tekinthető 

intézkedéseket. Sajnos a mind erőteljesebben kibontakozó (jogszabályokkal is alátámasztott) természetvédelmi 

intézkedések és tervek végrehajtását a világháború megakadályozta, és az elért eredmények, az elképzelések, 

javaslatok nagy része azokra a területekre esett, amelyek már nincsenek jelenlegi határainkon belül. 

Az 1800-as évek fontosabb törvényei 

Az ekkor megalkotott fontosabb természetvédelmi jogszabályok a következők voltak: 

• az 1879. évi XXXI. törvény , az első önálló magyar erdőtörvény (véderdők kijelölése: tarvágás, alomgyűjtés 

és legeltetés tilalma, tűzgyújtási szabályok, élőhely, tájképi értékek védelme, vadászati előírások) 

• 1883. évi vadászati törvény (XX.tc.) szélesebb körű madárvédelem 

• 1883. évi halászati törvény (tilalmi idő, méretkorlátozás bevezetése) 

• 1894 évi XII. tc. 57. és 58. §-a : a mezőgazdaság számára hasznos állatok, illetve a hasznos homokkő 

növények védelme (a tc. felhatalmazása alapján 1901-ben 24.655. sz. FM rendelet sorolta fel a védelemben 

részesítendő madár- és emlősfajokat) 

• emlékfák, tájképek szépségét emelő faegyedek, ritka vagy értékes példányok regisztrációját előíró 

21.527/1900. FM rendelet 

• a Madarak és Fák Napjának bevezetése (26.120/1906.VKM rendelet) 
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• az első természetvédelmi törvénytervezet (1910.), az önálló természetvédelmi szervezetrendszer 

kialakításának kezdete (3526/1914FM rendelet) 

A természetvédelem átfogó szabályozásának kialakítása (a két világháború közötti időszak) 

Az 1923. évi XVIII. Törvény 

Ez volt az első jogszabály a természetvédelem közigazgatási kérdéseiről (az erdészeti igazgatás szabályainak 

megállapítása, a természeti értékek megőrzésével kapcsolatos hatósági feladatoknak az állami erdészeti 

szervezet hatáskörébe utalása). A törvény szerint 1923-tól a természetvédelem helyi végrehajtó szervei az 

erdőigazgatóságok, amelyeket a szervezeti változások következtében később erdőfelügyelőségnek, 

erdőrendezőségnek vagy erdőgazdaságnak, összefoglaló néven az államerdészeti szervezetnek kell tekinteni. 

Ezen kívül 1935-ig említésre méltó állami intézkedés nem történt, megjelent viszont 1931-ben Kaán Károlynak, 

a magyar természetvédelem megalapítójának már előbb említett alapvető természetvédelmi műve. 

Az 1935. évi IV. törvény 

Hosszú előkészítő munka és erőfeszítések után 1935-ben elfogadták a természetvédelmi törvényt az erdőkről és 

a természetvédelemről, amely három védelmi formát ismer: területi védelem (természetvédelmi terület, 

tájvédelmi körzet), természeti értékek (egyedi természeti alkotások, tárgyak) védelme (kipusztulással 

fenyegetett vagy hasznos fajok). A törvény meghatározta a védett természeti területeken, illetve a védett 

fajokkal kapcsolatban tiltott tevékenységek (pl. pusztítás, rongálás), illetőleg engedélyköteles beavatkozások (pl. 

üzem, épület létrehozása) körét, továbbá a magántulajdonban álló védett természeti területeken található 

természeti értékek jogállását, valamint a kártalanítási és kisajátítási szabályokat. Rendelkezett a védetté 

nyilvánítási (1945-ig 219 természeti értéket és 2844 ha összterületet helyeztek védelem alá) eljárás legfontosabb 

elemeiről, a természetvédelmi igazgatási rendszerről, amelyet gyakorlatilag az 1914-es tervezet szerint 

szabályozta. A természetvédelmi előírások megszegését kihágásként rendelte büntetni a törvény. 

Az Országos Természetvédelmi Tanács 

1939-ben megalakult az Országos Természetvédelmi Tanács és még ugyanabban az évben a debreceni 

Nagyerdő egy részének védetté nyilvánításával megkezdődött a gyakorlati természetvédelmi tevékenység. A 

második világháború befejezéséig 219 területet nyilvánítottak védetté. Ezt a lázas és biztató természetvédelmi 

tevékenységet 1945-1950 között öt évre a háború félbeszakította. 

2. Természetvédelem a II. Világháborútól napjainkig 

Természetvédelem a II. Világháborútól napjainkig 

Természetvédelem 1950-től 1970-ig 

E meghatározó korszakban létesült első tájvédelmi körzetünk a Tihanyi félszigeten, 1952-ben. Különvált az 

erdők és a természetvédelem jogi szabályozása (1961. évi VI. törvény az erdők és a vadgazdálkodás 

szabályairól, 1961. évi 18. törvényerejű rendelet a természetvédelemről). A barlangok ex lege védett természeti 

értékké váltak. Létrejött az Országos Természetvédelmi Hivatal (a Természetvédelmi Tanács intézménye 

megmaradt, a helyi természetvédelmi hatósági feladatok a megyei tanács vb. mezőgazdasági feladatokat ellátó 

szakigazgatási szervéhez került). A 23/1962. (VI. 17.) Kormányrendelet a védetté nyilvánítási eljárást és a 

természetvédelmi területek kezelésével kapcsolatos feladatokat szabályozta. 

Természetvédelem az 1970-es években 

Az 12/1971. (VI. 1.) Kormányrendelet különválasztotta a helyi és az országos jelentőségű természeti értékek 

védelmét, és lehetővé tette nemzeti parkok létesítését. Ennek nyomán jött létre első hazai nemzeti parkunk, a 

Hortobágyi Nemzeti Park 1972- ben. Az 1977. évi 23. törvényerejű rendelet létrehozta az Országos Környezet- 

és Természetvédelmi Hivatalt, és 1979-ben megalakultak a környezet- és természetvédelmi felügyelőségek. Az 

1962-ben létrehozott Országos Természetvédelmi Hivatal 1977-ben beleolvadt az Országos Környezet- és 

Természetvédelmi Hivatalba. Ezt az időszakot sok szervezeti változás is jellemzi. Az 1939-től kisebb 

változásokkal folyamatosan működő Országos Természetvédelmi Tanács 1977-ben megszűnt, illetve beolvadt 

az újonnan alakított Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanácsba, amely 1978-1985 között működött. 
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Természetvédelem az 1980-as években 

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 10 éves működés után 1987-ben egyesült a volt Országos 

Vízügyi Hivatallal és Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumként működött tovább. A hetvenes 

évek derekán elkészült az 1976-1990 közötti 15 évre szóló távlati természetvédelmi program, s ennek 

eredményeképpen az időszak végére a természetvédelem oltalma alatt álló területek kiterjedése a hetvenes évek 

fordulóján meglevő 12 ezer hektárnyinak mintegy ötvenszeresére emelkedett, és elérte 600 ezer hektárt, ami az 

ország területének közel 7%-át tette ki. 1982-ben megalkották az első korszerű természetvédelmi jogszabályt, az 

1982. évi 4. törvényerejű rendeletet, valamint a végrehajtásáról szóló 8/1982 (III.15.) MT rendelet, és az ehhez 

kapcsolódó 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezést. Ezekben meghatározták a természetvédelem feladatát, a 

védelem létrehozásának eljárási szabályait és a védett természeti területek típusait A védett növényfajok számát 

az 1982-ben alkotott új természetvédelmi jogszabályok 340-ben állapították meg, s ez 1988-ban 415-re 

emelkedett. A madárfajokon kívül 1974-ben 96 emlős, hüllő, kétéltű és hal, 1982-ben 153 gerinctelen állatfaj 

kapott védelmet, majd kisebb módosítások után 1988-ban a védett gerinces és gerinctelen állatfajok száma 619-

re növekedett. 

A természetvédelem szervezeti változásai 

A gyakorlati természetvédelmi munkában szervezeti vonalon a legnagyobb előrelépés és a legtöbb változás a 

végrehajtó szervezetben következett be. A hetvenes évek elején (1973-ban) az addig egyeduralkodó állami 

erdőgazdaságok helyett természetvédelmi kezelőnek a legtöbb területen az állami erdőrendezőségeket jelölték 

ki. Ezzel párhuzamosan előbb öt, majd hét helyen természetvédelmi (később a környezetvédelemmel közös) 

felügyelőségek, az újonnan szervezett négy nemzeti park körzetében pedig nemzeti park igazgatóságok 

alakultak meg. A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium létrejötte után, 1988-ban az OKTH volt 

felügyelőségeinek és az OVH volt igazgatóságainak összevonásával pedig környezetvédelmi és vízügyi 

igazgatóságok alakultak. 1990-ben létrejött a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, és a 

környezetvédelmi felügyelőségek kettéválásával kialakultak a nemzeti park igazgatóságok. 1998-ban a 

területfejlesztési vonal kiválása után megalakult a Környezetvédelmi Minisztérium. 

Az 1996. évi törvény és hatása 

A rendszerváltozás után eltelt időszakban a magyar természetvédelem jelentős fejlődésen ment át és kiemelkedő 

eredményeket ért el nemzetközi téren is. Megalkották a természet védelméről rendelkező 1996. évi LIII. 

törvényt, amely korszerű szellemben már nem csak a védett területeken érvényesíti a természetvédelmi 

szempontokat, de kiterjesztette a védelmet a nem védett természeti területekre és tájakra is. Megszülettek a 

törvény végrehajtását szolgáló kormányrendeletek és miniszteri rendeletek, és 5 új nemzeti park alakult. A 

védett területek kiterjedése 2000-re elérte az ország területének mintegy 10 %-át (9,9 %), és jelentősen nőtt a 

védett fajok száma is. Megszületett a Nemzeti Környezetvédelmi Koncepció részeként a Nemzeti 

Természetvédelmi Koncepció és a Természetvédelmi Alapterv. Folyamatban van a nemzeti ökológiai hálózat 

rendszer kialakítása és a környezetileg érzékeny területek kijelölése. Védett területek kiemelkedő nemzetközi 

elismerésben részesültek: Világörökség cím, Európa Diploma díj. Nagy jelentőségű természetvédelmi 

rendeletek 13/2001. KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény-és állatfajokról, a fokozottan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és 

állatfajok közzétételéről 

Nemzeti Parkok: 

• 1972. Hortobágyi NP 

• 1975. Kiskunsági NP 

• 1976. Bükki NP 

• 1985. Aggteleki NP 

• 1991. Fertő-Hanság NP 

• 1996. Duna-Dráva NP 

• 1997. Körös-Maros NP 



 17.A természet védelmére vonatkozó 

jogi szabályozás hazai fejlődésének 
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kezdeteitől a hatályos jogi 

szabályozásig). 
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• 1997. Balaton-felvidéki NP 

• 1997. Duna-Ipoly NP 

• 2002. Őrségi NP 
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18. fejezet - 18. A természet 
védelmével kapcsolatos multilaterális 
nemzetközi szerződések, 
egyezmények. 

1. 

A nemzetközi természetvédelmi egyezmények az államok közötti olyan nemzetközi jogi dokumentumok, 

amelyek az azt aláíró államokra, illetve az államokon keresztül az állampolgárokra, az adott államok 

joghatósága alá tartozó szervezetekre egyaránt kötelezőek. Természetesen léteznek olyan egyezmények, 

amelyek az állampolgárokra közvetlenül nem tartalmaznak kötelezettséget, ezek esetében az állam felelőssége 

az elsődleges. 

A Ramsari Egyezmény 

A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban 

(Irán), 1971. február 2-án elfogadott egyezmény 18 ország hozta létre, hazánk 1979-ben csatlakozott hozzá. 

Napjainkra az egyezmény részes államainak száma meghaladja a 120-at. Hazánk először az 1979. évi 28. 

törvényerejű rendelettel hirdette ki az egyezményt, majd – az 1982-es párizsi és az 1987-es reginai (Kanada) 

módosításokkal - egységes szerkezetben az 1993. évi XLII. törvénnyel. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének előmozdítása, valamint ésszerű, bölcs hasznosításuk 

elősegítése, továbbá az ehhez szükséges jogi, intézményi keretek kialakítása. Az egyezmény kimondja: „a 

vízimadarak időszakos vándorlásuk idején országhatárokon repülnek át, ezért nemzetközi vagyonnak kell 

tekinteni őket”. Az egyezmény két alapvető fogalmat tisztáz: Vadvíznek tekintendők „az akár természetes, akár 

mesterséges, állandó vagy ideiglenes mocsaras, ingoványos, tőzeglápos vagy vízi területek, amelyeknek a vize 

állandó vagy áramló édesvizű, félsós vagy sós, ideértve azokat a tengervizű területeket is, amelyek mélysége 

apálykor a hat métert nem haladja meg”. Vízimadarak alatt pedig a „vadvizektől ökológiailag függő madarak” 

értendők. 

Kötelezettségek 

Az egyezmény alapja, hogy a fajok in situ védelme elképzelhetetlen a természetes, vagy természetközeli 

állapotú élőhelyeik védelme nélkül. Az egyezményből a szerződő felekre (az egyes államokra) az alábbi 

alapvető kötelezettségek hárulnak: 

• Az egyezmény aláírásakor legalább egy vadvizet kell a "Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe" 

jelölni. 

• A szerződő felek kötelesek a vadvizek (vizes területek, élőhelyek) védelméről gondoskodni. 

• A jegyzékben szereplő területek státusának a megváltoztatására csak fontos közérdekből kerülhet sor és ebben 

az esetben is hasonló jellegű és kiterjedésű területet kell a helyébe jelölni a jegyzékbe. 

• A vadvizekkel (vizes élőhelyekkel) kapcsolatos különböző terveket úgy kell elkészíteni és megvalósítani, 

hogy azok elősegítsék a területek ésszerű (bölcs) hasznosítását és ökológiai jellegének megőrzését. 

• A vizes területek védetté nyilvánításával is elősegítendő megőrzésük. A hazai területek túlnyomórészt kiemelt 

természetvédelmi oltalom alatt állnak (védett természeti területek). Ez alól a Balaton kivétel, amely – néhány 

kisebb részétől eltekintve – nem áll természetvédelmi oltalom alatt (a Balaton más szempontból is speciális 

helyzetű „ramsari terület”, hiszen csak időszakosan tartozik az egyezmény hatálya alá). 



 18. A természet védelmével 

kapcsolatos multilaterális 

nemzetközi szerződések, 

egyezmények. 

 

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A szerződő felek kötelessége az is, hogy az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben 

egyeztessenek, elsősorban a határokat átszelő vizes területek, a vonuló fajok védelmével kapcsolatban, 

valamint különböző segélyek, támogatások ügyében. 

• Minden szerződő fél nemzeti vadvíz (vizes élőhely) leltárt készít, továbbá a részes felek konferenciája 

számára tájékoztató jelentést ad. 

• A szerződő felek gondoskodnak a jegyzékbe felvett területeik kezelési terveinek kidolgozásáról, továbbá 

figyelemmel kísérik e területek ökológiai jellegének változását. Ehhez kapcsolódik az un. Montreux-i 

Jegyzék. Ebbe a jegyzékbe azokat az egyezmény hatálya alá tartozó területeket veszik fel, amelyek ökológiai 

jellege megváltozott, változóban van, vagy prognosztizálhatóan meg fog változni. 

Az egyezmény, továbbá a szerződő felek konferenciái által hozott határozatok végrehajtásának koordinálását –a 

Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) keretein belül működő– Titkárság látja el, a szerződő felek által 

életre hívott Állandó Bizottság általános irányításával. 

2. A Világörökség Egyezmény 

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) széleskörű szervező 

munkájának az eredményeképpen 1972. november 16-án Párizsban írták alá "A világ kulturális és természeti 

örökségének védelméről" szóló multilaterális nemzetközi egyezményt, melyhez Magyarország 1985-ben 

csatlakozott és azt 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény célja a kiemelt jelentőséggel bíró kulturális és természeti értékek védelme, az ehhez szükséges 

nemzetközi együttműködés előmozdítása. Az egyezmény a világörökség körébe tartozó kulturális és/vagy 

természeti örökségnek minősített értékeket a Világ Kulturális és Természeti Öröksége Jegyzéke tartja nyilván, 

amelyre a részes államok javaslata alapján kerülhetnek fel területek. A részes államok először un. várományosi 

listát állítanak össze a Világörökség Bizottság számára, amelyben előre jelzik, hogy milyen területeket kívánnak 

a következő öt évben javasolni a Jegyzékbe. A veszélyeztetett helyzetbe került értékek külön jegyzékben is 

helyet kapnak (Veszélyeztetett Világörökségek Jegyzéke). 

Kötelezettségek 

Az alábbi kötelezettségek hárulnak az egyezmény részes államaira: 

• A jegyzékbe való felvételi javaslat benyújtása előtt a kivételes, egyetemes értékkel bíró területeknek, 

javaknak a megfelelő színvonalú felmérése, dokumentálása, valamint a javaslattétel előtti egyeztetési eljárás 

lefolytatása. 

• A Világörökség Jegyzékbe felvett területek, értékek kiemelt védelmét, megőrzését, fenntartását biztosító 

környezet kialakítása. 

• Más országok területén található világörökség védelmében való közreműködés, együttműködés más 

tagállamokkal. 

• Az adott részes állam vagy részes államok területén található újabb értékek feltárása, valamint a jegyzékbe 

történő felvételre való előkészítése. 

• Az egyezmény által létrehozott Világörökség Alap, mint pénzügyi támogatási forrás számára kötelező, 

valamint önkéntes hozzájárulások teljesítése. 

Az egyezménnyel kapcsolatos koordinációs és operatív feladatokat az UNESCO Világörökség Irodája látja el. 

Az egyezmény legfőbb döntéshozó és végrehajtó szerve a Világörökség Bizottság, melynek feladata: 

• részes állam(ok) javaslata alapján a világörökséget képező értékek kiválasztása és felvétele a Világörökség 

Jegyzékbe; 

• döntés a Világörökség Jegyzékben szereplő értékek felvételéről a Veszélyeztetett Világörökség Jegyzékbe, 

valamint a veszély elhárítása érdekében a Világörökség Alapból támogatás meghatározása; 
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• Világörökség Alap felhasználási módjának és feltételeinek meghatározása. 

Magyarországi Világörökségi területek (a felvétel/bővítés évszámával): 

• Budapest Duna-parti látképe, a budai Várnegyed, valamint az Andrássy út és történelmi környezete (1987, 

2002) 

• Hollókő ófalu és táji környezete (1987) 

• Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995) 

• Pannonhalma, az Ezeréves Benczés Főapátság és természeti környezete (1996) 

• Hortobágyi Nemzeti Park, a Puszta (1999) 

• Pécs, ókeresztény sírkamrák (2000) 

• Fertő-Neusiedlersee kultúrtáj (2001) 

• Tokaj, történelmi borvidék (2002) 

3. A Washingtoni Egyezmény (CITES) 

Az 1973.-ban Washingtonban megkötött, "A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi 

kereskedelméről" szóló egyezményhez, hazánk 1985-ben csatlakozott és az 1986. évi 15. törvényerejű 

rendelettel kihirdette. Az egyezmény közismert rövidítése (CITES). Az egyezmény tipikus példája a vadon élő 

állatfajok védelmét az egyes emberi magatartások (jelen esetben a nemzetközi kereskedelem) korlátozásával, 

illetve szabályozásával biztosítani kívánó nemzetközi intézkedéseknek. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény alapvető célja, hogy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokat megóvja a kereskedelmi 

célú kihasználástól, a jelen és jövő nemzedékek számára fenntartsa, valamint az ezekhez szükséges nemzetközi 

együttműködés rendszerét kialakítsa. Az egyezmény –a veszélyeztetettségük alapján- három függelékben sorolja 

fel a hatálya alá tartozó fajokat. 

Az I. Függelék tartalmazza azon kipusztulással fenyegetett valamennyi fajt, amelyeket a kereskedelem érint 

vagy érinthet. 

A II. Függelék tartalmazza azokat a fajokat, amelyeket jelenleg nem feltétlenül fenyeget a kipusztulás, de ez 

bekövetkezhet (potenciálisan veszélyeztetettek). 

A III. Függelék tartalmazza azokat a fajokat, amelyeket valamely részes állam a szabályozás hatálya alá vont, az 

adott faj veszélyeztetettsége miatt. 

Az egyezmény előírásai kiterjednek bármely állat vagy növény, akár élő, akár élettelen állapotára, azok bármely 

könnyen felismerhető részére vagy származékára. 

Kötelezettségek 

Az egyezmény által meghatározott kereskedelmi engedélyezési rendszer betartása és betartatása. Ennek lényege, 

hogy az I. Függelékben szereplő fajok exportját, importját, re-exportját, továbbá nyílt tengerről való behozatalát 

az egyezmény szigorú feltételekhez köti. A feltételek közül a legfontosabbak, hogy az exportáló állam 

Tudományos Tanácsának az álláspontja szerint a kivitel a faj fennmaradása szempontjából nem káros, a 

beszerzés jogszerűen történt, az élő példányok előkészítése és szállítása megfelel az állatvédelmi előírásoknak, 

valamint az importengedélyt megadták. Az I. Függelékben szereplő fajokkal való jogszerű kereskedelem szinte 

teljes mértékig tiltott. A II. és III. Függelékben szereplő fajok esetében az engedélyezési rendszer nem ennyire 

szigorú, de az egyezmény ezek esetében is komoly követelményeket állapít meg. A III. Függelékben szereplő 

faj példányának importjához általában előzetes származási bizonyítvány, mikor az import olyan Államból 

történik, amely a kérdéses fajt a III. Függelékbe felvette, exportengedély szükséges. Az egyezmény részes 

államainak ki kell jelölniük „egy vagy több” Igazgatási Hatóságot, valamint „egy vagy több” Tudományos 
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Testületet. Amíg az Igazgatási Hatóságnak közhatalommal rendelkező közigazgatási szervnek kell lennie, a 

Tudományos Testülettel szemben ilyen formai elvárások nincsenek. Magyarországon az Igazgatási Hatóság 

feladatai a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogszabályban kijelölt szervezeti egysége gyakorolja. Az 

Igazgatási Hatóság nyilvántartást vezet az I., II. és III. függelékben szereplő fajok forgalmáról, az egyezmény 

végrehajtásáról és erről az egyezmény titkárságát évente tájékoztatja, kétévente jelentést ad az adott tagállam 

szabályozási és igazgatási intézkedéseiről, a tagállam területére jogellenesen behozott egyedeket elkobozza, az 

elkobzott 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. 

4. A Bonni Egyezmény 

Az 1986. évi 6. törvényerejű rendelettel kihirdetett, "A vándorló vadon élő állatfajok védelméről" szóló 

egyezményt 1999. június 23-án, Bonnban kötötték meg, Magyarország 1983-ban csatlakozott hozzá. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény célja, hogy megteremtse a nemzetközi jogi kereteket a vándorló szárazföldi és tengeri állatfajok 

védelmére, azok teljes vonulási útvonalán. Az egyezmény szempontjából vándorlónak kell tekinteni azokat a 

vadon élő állatfajokat, melyek egyedei bizonyos időközönként és előre jelezhetően egy vagy több országhatáron 

átlépnek. Élőhelynek tekinthető a vándorló faj elterjedési területén belül minden olyan hely, amely a fajra nézve 

megfelelő életfeltételeket biztosít; Az egyezmény I. függelékében a veszélyeztetett vándorló fajok felsorolása 

található, ezeket elterjedési területükön egészben vagy részben a kipusztulás veszélye fenyegeti. A II. 

függelékben szereplő fajok védelmi helyzete kedvezőtlen és ezt az egyezménnyel kedvezően lehetne 

befolyásolni. 

Kötelezettségek 

Az egyezményből fakadó kötelezettségeket az alábbiakban lehet összefoglalni: 

• A részes felek biztosítják az I. függelékben felsorolt vándorló fajok azonnali védelmét, a kipusztulási veszély 

elhárítása szempontjából fontos élőhelyek megőrzését, illetve élőhelyeik helyreállítását, továbbá 

vándorlásukat jelentősen gátló tevékenységek, akadályok káros hatásának a megelőzését, ellensúlyozását 

vagy minimalizálását. 

• Az I. függelékben felsorolt fajokat veszélyeztető tényezőknek a csökkentése, szabályozása, beleértve ezen 

fajokat veszélyeztető nem őshonos fajok betelepülésének ellenőrzését, illetve a már betelepült fajok 

állományának esetleges felszámolását. 

• Az I. függelékben szereplő fajok esetében a részes államok kötelesek megtiltani az adott fajhoz tartozó 

egyedek zsákmányolását. Ez alól a tilalom alól tudományos, védelmi, tradicionális, megélhetési célú 

körülmények miatt lehet kivételt tenni. 

• Az egyezmény a II. függelékben szereplő vándorló fajok védelme és gondozása érdekében elsősorban külön 

megállapodások megkötése az államok feladata. 

A megállapodások néhány általános alapelve: 

• a megállapodás az érintett vándorló faj elterjedési területének egészére terjedjen ki, 

• a megállapodás lehetőleg egynél több vándorló fajjal foglalkozzon, 

• nevezze meg a vándorló fajt, elterjedési területét, vándorlási útvonalát, 

• adjon lehetőséget a részes államoknak a végrehajtási nemzeti hatóság kijelölésére, 

• megfelelő szervezeti keretet biztosítson a nemzetközi végrehajtáshoz, 

• rendezze a részes államok közötti – kapcsolódó – vitás ügyeket stb. 

Szakmai tartalmi követelmények körében az alábbiakat nevesíti az egyezmény: 
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• a vándorlást akadályozó tényezők megszüntetése, csökkentése, az érintett vándorló fajokra káros anyagok 

kibocsátásának megakadályozása, csökkentése, 

• az érintett vándorló faj védelmi helyzetének időszakonkénti áttekintése, 

• a károsító tényezők, a tiltott zsákmányolás megszűntetését szolgáló intézkedések, 

• összehangolt természetvédelmi és kezelési tervek készítése, valamint a helyes ökológiai elveken alapuló 

intézkedések meghatározása, 

• az érintett fajok populációdinamikai kutatása, 

• nemzetközi információcsere, illetve a közvélemény tájékoztatása, 

• élőhelyek megóvása, helyreállítása, védelme a vándorlási útvonalon 

• az érintett faj védelme szempontjából ártalmas fajok betelepítésének ellenőrzése, 

• szükség szerint sürgősségi intézkedések meghatározása. 

A fentiekre tekintettel keretjellegűnek mondható egyezményhez számos megállapodás, illetve un. egyetértési 

memorandum kapcsolódik. 

Egyetértési memorandumok: 

• a vékonycsőrű póling védelméről (1994), 

• közép-európai túzokpopulációk védelméről (2000), 

• a csíkosfejű nádiposzáta védelméről (2003) 

• a hódaru védelméről. 

5. Európai Denevérvédelmi Egyezmény (EUROBATS) 

A Bonni Egyezményhez kapcsolódik "Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről" szóló 

megállapodás, melynek hazai közzétételére 1994-ben került sor. A megállapodásból a részes felekre az alábbi 

főbb kötelezettségek hárulnak: 

• A megállapodás hatálya alá tartozó denevérfajok tekintetében a szándékos befogás, elpusztítás, illetve tartás 

megtiltása, illetve hatósági engedélyhez kötése. 

• A denevérfajok szempontjából jelentős pihenő- és búvóhelyek feltérképezése, valamint táplálkozási 

területeinek felkutatása és ezek védelmének a biztosítása. 

• A peszticidek felhasználásának szabályozása során a denevérekre gyakorolt lehetséges káros hatások 

figyelembevétele és kiküszöbölése. 

• A denevérvédelem jelentőségének a hangsúlyozása a köztudatban és kutatási programok kialakításának és 

végrehajtásának elősegítése. 

• A megállapodás végrehajtásáért felelős hatóság(ok), szerv(ek) kijelölése, továbbá a végrehajtáshoz szükséges 

jogalkotási és közigazgatási lépések megtétele. 

• További, a Bonni Egyezményből következő kötelezettségek teljesítése (nemzetközi együttműködés, 

információcsere, stb.) 

Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarakról szóló megállapodás 

Az "az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről" szóló megállapodást hazánk a 2003. évi XXXIII. 

törvénnyel hirdette ki. 
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A megállapodásból a részes államokra az alábbi kötelezettségek hárulnak: 

• a Bonni Egyezmény szigorú védelmet garantáló rendelkezéseinek a biztosítása (pl. elejtés tilalma, élőhelyek 

megőrzése, helyreállítása), 

• a vándorló vízimadarak esetében a hasznosításukat a fajok ökológiájának ismerete alapján, a fenntarthatóság 

elveinek betartásával végzik, 

• meghatározzák azokat az élőhelyeket, ahol a vándorló vízimadarak előfordulnak, támogatják ezeknek az 

élőhelyeknek a védelmét, kezelését és helyreállítását 

• a megfelelő élőhelyek hálózatának a fenntartása, helyreállítása, 

• kedvezőtlen emberi beavatkozások felmérése, ezeket megszűntető lépések, 

• nemzetközi cselekvést igénylő veszélyhelyzetek, illetve a veszély-elhárítási módszerek kidolgozásában való 

együttműködés, 

• a nem őshonos vízimadárfajok betelepítésének a megtiltása, ha azok a vadon élő fajok védelmei helyzetét 

károsítanák, a már betelepítettek, vagy behurcoltak esetében a szükséges megelőző intézkedések megtétele, 

• kutatások, monitoring programok kezdeményezése és támogatása, a módszerek összehangolása, ismeretek, 

eredmények cseréje, 

• a vízimadár-védelem népszerűsítése, 

• meghatározott programok kidolgozása. 

6. A Berni Egyezmény 

Regionális, európai egyezmény, aláírására 1979. szeptember 19-én Bernben került sor. Magyarországon "Az 

európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről" szóló egyezmény közzététele 1990-

ben történt meg. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény célja az állat- és növényfajok és különösen természetes élőhelyeik számára a védelmi minimum 

garantálása, a veszélyeztetett fajok esetében a kiemelt védelem kialakítása, valamint a természetvédelmi érdekek 

becsatornázása az ágazati tervezési rendszerekbe és politikákba. 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 egyezményhez négy függelék 

kapcsolódik, az I-III. függelékek fajok felsorolását, míg a IV. függelék tiltott vadászati módszereket, eljárásokat, 

eszközöket nevesít. 

Kötelezettségek 

Az általános védelmi követelmények körében a részes államok: 

• megfelelő intézkedéseket tesznek a vadon élő növény-, illetve állatfajok populációinak megfelelő szinten való 

fenntartására, 

• megfelelő lépéseket tesznek a nemzeti természetvédelmi politika fejlesztéséért, 

• a nemzeti tervezési és fejlesztési politika alakítása során, a szennyeződés elleni intézkedésekben figyelembe 

veszik a vadon élő növény-, és állatfajok védelmét, 

• elősegítik a vadon élő fajok védelmében az oktatási, információs tevékenységet. 

Az I. függelékben szereplő fajok esetében a részes államok kötelezettsége megtenni a megfelelő és szükséges 

jogi és adminisztratív intézkedések a vadon élő növényfajok speciális védelmének biztosítása érdekében. Tilos 
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ezeknek a növények szándékos szedése, gyűjtése, vágása vagy gyökerestől történő kiásása, illetve megfelelően 

tiltani kell ezen fajok birtoklását vagy eladását. 

A II. függelékben szereplő állatfajok esetében is alapkötelezettség a szükséges jogi és adminisztratív 

intézkedések megtétele a speciális védelem biztosítása érdekében. 

Ezen fajok tekintetében különösképpen tiltott: 

• a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája; 

• a szaporodó és pihenőhelyek szándékos rongálása vagy elpusztítása; 

• a vadon élő állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási, ivadéknevelő és téliálom-

időszakokban, 

• tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása 

• ezen állatok akár élő, akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött 

állatokat és azok minden egyes azonnal hasznosítható részeit vagy származékait 

A III. függelékben szereplő állatfajok esetében a részes államok kötelezettsége elsősorban a populáció védelmét 

biztosító, szabályozott hasznosítás kereteinek, feltételeinek a meghatározása: 

• a tilalmi időszakok, más egyéb, a kihasználást szabályozó eljárások meghatározása; 

• a hasznosítás időszakos vagy helyi tiltása, a megfelelő populációméret biztosítása érdekében; 

• az élő vagy élettelen vadon élő állatok kereskedelmének, eladási célú tartásának, szállításának vagy eladásra 

való felajánlásának megfelelő szabályozása. 

7. Riói Biodiverzitás Egyezmény 

A Rió de Janeiróban, 1992. június 5-14. között aláírt, "A biológiai sokféleségről" szóló egyezmény, melyet 

hazánk az 1995. évi LXXXI. törvénnyel hirdetett ki, stratégiai jelentőségű, globális hatású nemzetközi jogi 

dokumentum. Maga az egyezmény – közvetlenül – nem nevesít sem védett természeti területeket, sem pedig 

vadonélő fajokat, hanem cselekvési, intézkedési alapelveket határoz meg a részes államok számára. 

Az egyezmény célja 

Az egyezmény alapvető célja az élővilág védelme, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a genetikai 

erőforrások hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos elosztása. 

Kötelezettségek 

A részes államok az egyezményben elsődlegesen arra vállaltak kötelezettséget, hogy gondoskodnak a 

természetes élőhelyek védelméről, az egyes fajok életképes populációinak a fenntartásáról, továbbá kialakítják 

azt a szabályozó rendszert, amely biztosítani képes a fajok és populációk megóvását. Ennek érdekében nemzeti 

stratégiákat, terveket vagy programokat dolgoz ki a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható 

hasznosítására, belefoglalja, amennyire csak lehet és megfelelő, a biológiai sokféleség megőrzését és 

fenntartható hasznosítását az ágazati vagy ágazatközi tervekbe. 

Az egyezmény az in situ védelem formáit „favorizálja”, de foglalkozik az ex situ védelmet biztosító 

intézményekkel is. Az egyezmény külön nevesíti a hatásvizsgálatot, valamint a káros hatások minimalizálásának 

követelményét. Az egyezmény foglalkozik még a részes államok kutatási, műszaki, tudományos 

tevékenységének összehangolásával, az információcserével, valamint a biotechnológiának néhány – a 

szabályozási tárgy szempontjából releváns – kérdésével. 

8. A Cartagena Jegyzőkönyv 
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A biológiai sokféleség védelméről szóló egyezménynek egy speciális területét – a biológiai biztonságot – 

tárgyalja a jegyzőkönyv. Hazánk a Nairobiban, 2000.-ben aláírt jegyzőkönyvet a 2004. évi CIX. törvény hirdette 

ki. 

A jegyzőkönyv célja 

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. 

Kötelezettségek 

A jegyzőkönyvből származó kötelezettségek az alábbiakban összegezhetőek: 

• a részes államok részéről meghatározott jogi, közigazgatási intézkedések meghozatala a végrehajtás 

érdekében, 

• engedélyezési eljárás bevezetése a környezetbe kibocsátásra szánt, élő, genetikailag módosított szervezetek 

(GMO) szállítása előtt, 

• meghatározott esetekben kötelező kockázatbecslés előírása, 

• információs rendszer kiépítése, fenntartása, 

• a genetikailag módosított termékek egyértelmű jelölése 
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19. fejezet - 19.4. Az Európai Unió 
szabályozása és a természetvédelem 
kapcsolata 

1. 

Hazánk 2004. május elsejével lett az Unió tagja, a csatlakozási szerződést külön törvény tartalmazza (2004. évi 

XXX. törvény). 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 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 Unió szabályázásának eszközei 

• rendeletek 

• irányelvek 

• határozatok 

• jogszabályok 

A szabályozási eszközök használata 

A rendelettel történő szabályozást elsősorban akkor használja az Unió, ha egységes rendszert kíván 

megteremteni a tagállamok között, mivel a rendelet közvetlenül hatályos és alkalmazandó minden tagállamban. 

A tagállamok kötelezettsége ezáltal az egységes intézményrendszer kialakítására, illetve a rendelettel ellentétes 

belső szabályozás felszámolására (deregulációra) irányul. 

Az irányelvek a közösségi környezetjog leggyakrabban használt eszközei. 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. 

Környezetpolitikai irányelvek 

• az egészséges, emberhez méltó környezet alapvető emberi jog 

• a leghatékonyabb védekezés a megelőzés 

• nem szabad kimeríteni a természeti erőforrásokat 

• „Aki szennyez, fizet” elv 

• fel kell használni minden rendelkezésre álló tudományos ismeretet a védelemhez 

2. A hatodik környezetvédelmi cselekvési program 

Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002. /EK határozatában 2002. július 22-én fogadta el a hatodik 

környezetvédelmi cselekvési programot. Ez 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). 
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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 

A vadon élő állatok védelmével kapcsolatos, hatályos fontosabb rendeletek: 

• A bálnákból és egyéb cetekből származó termékek behozatalának szabályairól,A lábfogó csapóvasak 

Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes csapdázási 

szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő 

állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról, 

• Az egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatalára 

vonatkozó rendelkezések megállapításáról, 

• A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 

• Egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről, 

A vadon élő állatok védelmével kapcsolatos, hatályos irányelvek: 

• A vadon élő madarak védelméről 

• Egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról 

A vadon élő állatok állatkertben tartásáról 

• A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 

3. Madárvédelmi irányelv 

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. 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: 

• intézkedések megtétele a vadon élő madárfajok állományainak megfelelő szinten tartására, vagy szintre 

hozására, 

• intézkedések megtétele az élőhelyek sokféleségének, nagyságának megőrzése, fenntartása, helyreállítása 

érdekében (védett területek kialakítása, az élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása, kezelése, élőhely-

rekonstrukció, illetve új élőhelyek kialakítása). 

A madárvédelmi irányelv I.melléklete 
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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 élőhelyükben 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. 

A madárvédelmi irányelv II.melléklete 

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). 

A madárvédelmi irányelv IV.melléklete 

A madarak tömeges, vagy válogatás nélküli befogásának, elejtésének, lokális kipusztításának az eszközeit, 

eljárásait, módszereit tiltja, ezeket sorolja fel részletesen. 

Az irányelv általános védelmi szabályai 

Valamennyi európai madárfaj tekintetében tagállami szinten tiltani kell azok bármilyen módszerrel történő 

szándékos elpusztítását, 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. A 

tagállamok általános kötelezettsége, hogy az irányelv hatálya alá tartozó fajok vadászata esetén 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. 

Az irányelvtől való eltérés lehetőségei 

Alkalmazására akkor kerülhet sor, ha nincs más lehetőség, indokai lehetnek: 

• közegészség, közbiztonság, 

• a légi közlekedés biztonsága, 

• növényi kultúrák, állatállomány, erdők, halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése, 

• a növény- és állatvilág védelme, 

• a kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés, illetve ehhez szükséges tenyésztés, 

• szigorúan szabályozott feltételek mellett, szelektív alapon, kis számban egyes fajok befogása, tartása vagy 

ésszerűen indokolható hasznosításának engedélyezése. 

A tagállamok kötelezettsége, hogy a területükön természetesen elő nem forduló, vadon élő madárfajok 

betelepítése esetén, azok a helyi természetes élővilágot ne károsítsák. 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). 

4. Az élőhely-védelmi irányelv 

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 kettős természetű, 

egyrészt a fajok, másrészt az élőhelyeik (területek) védelmére épít. Alapvető célja, hogy a természetes 
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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. Az irányelv IV. melléklet sorolja fel a közösségi szempontból védelemben részesülő állatfajokat. 

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. 

Az élőhely-védelmi irányelv mellékletei 

Az I. melléklet 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 hálózathoz tartozó különleges természet-megőrzési területek kijelölése. Ennek során alapvető követelmény, 

hogy a tagállamok olyan arányban járuljanak hozzá a hálózathoz (értsd: jelöljenek ki területeket), amilyen 

arányban a területükön az I.-II. mellékletek szerinti élőhely-típusok, illetve fajok élőhelyei megtalálhatóak. 

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 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 NATURA 2000 hálózathoz tartozó területek fenntartása, kedvező védelmi, természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, vagy javítása. Ezekre a területekre a tagállamnak meg kell állapítania a szükséges védelmi 

intézkedéseket, intézkedési terveket (hazai fogalmak szerint: kezelési terveket) és jogi szabályozással, 

hatósági döntésekkel, vagy polgári jogi eszközökkel (pl. szerződés) biztosítani a védelmet. 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. 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. 

Rendelkezések a befogás, fogva tartás, elpusztítás tekintetében 

A IV. melléklet a) pontjában, illetve az V. melléklet a) pontjában szereplő állatfajok esetében 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: 

• Emlősök 

• Vak vagy megcsonkított állatok használata csalétekként 

• Magnetofon 

• Ölésre vagy sokkolásra alkalmas elektromos és elektronikus eszközök 

• Mesterséges fényforrás 

• Tükör és más vakító eszköz 
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• 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 automata fegyver 

• Halak 

• Méreg 

• Robbanóanyag 

• Közlekedési módok 

• Repülőgép 

• Mozgó gépjármű 
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20. fejezet - 20.A természet védelmére 
vonatkozó hazai jogi szabályozás 
rendszerének az áttekintése 
(általános illetve a kiemelt védelem 
különbözősége), a természet 
védelmének célja, alapelvei és 
fogalomrendszere a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény alapján. 

1. A hazai természetvédelem jogi alapjai 

1995 és 1998 között kialakult a hazai természetvédelem jelenlegi rendszere (bár azóta is állandó változásban 

van). Az ezt meghatározó legfontosabb törvényi szabályok –a nemzetközi szerződéseken túlmenően- a 

következők: 

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 

• A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 

• A vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 

• A halászatról és a horgászatról szóló 1997.évi XLI. törvény 

• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. XXVIII. törvény 

• Illetve a végrehajtásukra kiadott Kormány rendeletek, miniszteri rendeletek 

A természetvédelméről szóló törvény célja 

• a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének 

általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom 

egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; 

• a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és 

területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése. 

Minek során kell a törvény rendelkezéseit használni? 

• a természeti értékek és területek állapotának értékelése, megóvása, fenntartása, helyreállítása, fejlesztése, 

• a magyar részről elfogadott nemzetközi szerződésekkel összhangban, az élővilág és élőhelyei, a biológiai 

sokféleség, a természeti rendszerek, természeti erőforrások védelmezése és működőképességük fenntartása, 

• az állam, a természetes és jogi személyek, valamint más szervezetek természet védelmével kapcsolatos 

jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, 
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• a természet védelméhez fűződő érdekek érvényesítése, különösen a gazdasági, pénzügyi, oktatásügyi politika 

és szabályozórendszer kialakítása, 

• a természet védelmével kapcsolatos nyilvántartási, megelőzési, tervezési, szabályozási, hatósági, valamint 

természetvédelmi kezelési tevékenységek, 

• a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos 

tevékenység szakmai irányítása és támogatása, 

• a természet védelme felelősségi rendszerének meghatározása, 

• a természet védelme intézményrendszerének kialakítása, fejlesztése során. 

A természetvédelem feladata, hogy 

• a kiemelt oltalmat igénylő, föld-, víz-, növény- és állattani, tájképi, kultúrtörténeti szempontból, illetőleg más 

közérdekből kiemelt védelemre érdemes természeti értékek és területek körét megállapítsa; 

• a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket veszélyeztető jelenségeket feltárja; 

• a védett természeti értékek és a védett természeti területek károsodását megelőzze, elhárítsa, a bekövetkezett 

károsodását csökkentse vagy megszüntesse; 

• a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék számára megőrizze, 

azokat szükség szerint helyreállítsa, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítsa. 

A törvény hatálya 

• A törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos 

minden tevékenységre, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó 

természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik. 

• A természetvédelemmel összefüggő e törvényben nem szabályozott kérdésekre, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. Alapfogalmak 

természeti érték 

A természeti erőforrás, az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más -e 

törvényben meghatározott-, természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem, beleértve a védett 

természeti értéket is. 

természeti terület 

Valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. 

természetes állapot 

Az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk 

kivételével - alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az 

önszabályozás jellemzi. 

természetközeli állapot 
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Az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez 

hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás 

jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak 

védett természeti érték (természetvédelmi érték) 

E törvény vagy más 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 

élő szervezet (élőlény) 

Mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai (a továbbiakban együtt: fajok) 

védett természeti terület 

E törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi 

oltalomban részesülő) földterület 

élőhely 

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 

biológiai sokféleség 

Az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok 

és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét 

természeti (ökológiai) rendszer 

Az élő szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és természetes egysége 

életközösség (társulás) 

Az élővilág egy meghatározott élőhelyen található olyan szerveződése, amelyben a különböző élő szervezetek 

állományai meghatározott kapcsolatrendszerben élnek együtt 

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 természetközeli állapotuk fennmaradjon 

egyed (példány) 

Élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult 

élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény 

alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó 

összetevőt tartalmaz 
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natúrpark 

Az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív 

kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, 

ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, 

amely e jogszabályban foglaltaknak megfelelően jön létre 

3. 

Alapelvek 

1. Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek 

védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és 

károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti 

állapot helyreállításában. 

2. A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük 

szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, 

továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. 

3. A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, 

terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során 

figyelembe kell venni. 

4. A Magyar Köztársaság a természet védelme érdekében együttműködik más államokkal és nemzetközi 

szervezetekkel, illetve nemzetközi természetvédelmi szerződések részesévé válik. A Magyar Köztársaság 

nemzetközi egyezmény hiányában is figyelembe veszi más államoknak a természet védelméhez fűződő 

érdekeit. 
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21. fejezet - Ellenőrző kérdések 

1. 

a, Mely meghatározások szerepelnek a faj fogalmában? 

1. Közös őstől származó 

2. Adott helyen is időben együtt tartózkodó 

3. Egymással termékeny utódokat létrehozni képes 

4. Mesterséges szelekcióval létrehozott 

b, Mit jelent a fragmentálódás? 

1. Az élőhely megszűnését 

2. Az élőhely szétdarabolódását 

3. Az élőhely megváltozását 

c, Általában mi az ex situ védelem hosszútávú célja? 

1. A genetikai változatosság hosszútávú fenntartása magbankok segítségével 

2. Egy új, vadon élő populáció létrehozása 

3. A veszélyeztetett fajok fogságban tartott populációinak hosszú távon is eredményes fenntartása 

d, Honnan származtak a hazai ürgeáttelepítési program során áttelepített ürgék? 

1. A hazai ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedeket közép-európai élőhelyekről fogták be 

2. A hazai ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedek Észak-Amerikából érkeztek Magyarországra 

3. Az ürgeáttelepítési programhoz a szükséges egyedeket elsősorban egy hazai repülőtérről gyűjtötték be 

e, Az alábbi két meghatározás közül melyik vonatkozik a természetközeli élőhelyekre? 

1. A természetközeli élőhelyek zavarástól mentesek, a színező elemek aránya kiemelkedő, köztük reliktum 

jellegű ritkaságok is vannak, gyomjellegű fajok alig fordulnak elő 

2. A természetközeli élőhelyeken az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra jellemző 

maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a jellegtelen fajok aránya nem 

jelentős 

f, Az alábbiak közül melyek tekinthető természetes élőhelynek? 

1. Az erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők 

2. A természetes parti övezettel rendelkező vizes élőhelyek 

3. Az őslápok 

g, Az alábbiak közül melyik meghatározás illik a legkisebb életképes populáció fogalmára? 

1. A legkisebb életképes populáció az adott faj teljes elterjedési területén előforduló olyan legkisebb méretű 

populációja, amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai 

sztohaszticitás és természeti katasztrófák ellenére 1000 évig fennmaradjon 
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2. A legkisebb életképes populáció az adott faj adott élőhelyen előforduló olyan legkisebb méretű populációja, 

amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai sztohaszticitás 

és természeti katasztrófák ellenére 2000 évig fennmaradjon 

3. A legkisebb életképes populáció az adott faj adott élőhelyen előforduló olyan legkisebb méretű populációja, 

amelynek 99 %-os esélye van arra, hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai sztohaszticitás 

és természeti katasztrófák ellenére 1000 évig fennmaradjon 

h, Az alábbiak közül mely állítás felel meg a valóságnak? 

1. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a vastagszarvú juhra (Ovis 

canadensis) vonatkozik. 

2. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a muflonra (Ovis musimon) 

vonatkozik. 

3. Az MVP meghatározását célzó, adatokkal legjobban alátámasztott vizsgálat a kőszáli kecskére (Capra ibex) 

vonatkozik. 

i, Mit jelent az IUCN magyarul? 

1. Világ Vadvédelmi Alap 

2. Természetvédelmi Világszövetség 

3. Nemzetközi Természetvédelmi Liga 

j, Melyik IUCN kategóriába tartozik az olyan taxon, amely korábbi természetes élőhelyén már nem él, csak 

tenyészetekben, fogságban található, vagy honosított populációja (populációi) élnek a korábbi előfordulási 

területén kívül? 

1. Kipusztult (Extinct - EX) 

2. Szabad természetből kipusztult (Extinct in the Wild - EW) 

3. Súlyosan veszélyeztetett (Critically endangered - CR) 

k, Miért fajgazdagok a trópusok? 

1. Több energiát kapnak a Napból. 

2. Korábbi földtörténeti időszakokban több volt a stressz. 

3. Nincs kedvezőtlen évszak. 

l, Mely GMO szervezetekre jellemző az ellenállóvá tétel? 

1. első generációsak 

2. második generációsak 

3. harmadik generációsak 

m, Mely megállapítások igazak a mohákra? 

1. Nincsenek valódi hajtásaik. 

2. Virágos növények. 

3. Szaporodásukhoz nedves élőhely szükséges. 

n, Mely flóravidékek tartoznak a Pannóniai flóratartományba? 

1. Az Északi-középhegység flóravidéke 



 Ellenőrző kérdések  

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Kelet-alpesi flóravidék 

3. A Dél-Dunántúl flóravidéke 

4. Szlavon flóravidék 

o, Mi a téli zsurló tudományos neve? 

1. Huperzia selago 

2. Equisetum hyemale 

3. Sphagnum squarrosum 

4. Equisetum palustre 

p, A jövevény fajok időskála szerinti csoportosításban lehetnek: 

1. behurcoltak 

2. archeofitonok 

3. bekerültek 

4. özönnövények 

q, Mely megállapítás igaz a nyitvatermőkre? 

1. Nincsenek valódi hajtásaik. 

2. magvas növények. 

3. Szaporodásukhoz nedves élőhely szükséges. 

r, Melyek magyarország intrazonális növényzetének főbb csoportjai? 

1. Víz által meghatározottak 

2. Domborzat által meghatározottak 

3. Alapkőzet által meghatározottak 

s, Melyek az alapkőzet által meghatározott intrazonális növényzet főbb csoportjai? 

1. sziki 

2. lápi 

3. homoki 

t, Melyik az Adonis x hybrida magyar neve? 

1. leánykökörcsin 

2. erdélyi hérics 

3. sziklai borkóró 

u, Mi a tátogó kökörcsin tudományos neve? 

1. Pulsatilla patens 

2. Adonis vernalis 
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3. Helleborus purpurascens 

4. Rosa canina 

v, Melyik a harasztok fokozottan védett faja? 

1. cselling 

2. csikófark 

3. tátorján 

4. pókbangó 

x, Melyik a nyitvatermők fokozottan védett faja? 

1. cselling 

2. csikófark 

3. tátorján 

4. pókbangó 

y, Melyek tartoznak az időjárás főbb elemei közé? 

1. Földrajzi elhelyezkedés 

2. Légnyomás 

3. szél 

4. hőingás 

5. csapadék 

z, Melyik hónapban vannak a "fagyosszentek"? 

1. Április közepe 

2. Május közepe 

aa, Melyek voltak a 18. századi folyószabályozások legfontosabb okai? 

1. Víz- és jéglefolyás felgyorsítása. 

2. A hordalékszállítás csökkentése. 

3. Hajózás biztosítása. 

4. Egy keskenyebb főmeder kialakítása. 

5. Területnyerés. 

ab, Melyek a Tisza legfontosabb baloldali mellékfolyói? 

1. Bodrog 

2. Sajó 

3. Maros 

4. Hármas- Körös 
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5. Szamos 

6. Zagyva 

ac, Zonálisan megjelenő talajok Magyarországon: 

1. Barna erdőtalajok 

2. Réti talajok 

3. Csernozjom 

4. Kőzethatású talajok 

5. Váztalajok 

ad, Mely tájainkon található réti talaj? 

1. Dráva menti síkság 

2. Nagykunság 

3. Rábaköz 

4. Hajdúság 

5. Hortobágy egy része 

ae, Mely tájainkon található agyagbemosódásos barna erdőtalaj? 

1. Soproni-hegység 

2. Tolnai-dombság 

3. Bakony 

4. Visegrádi-hegység 

5. Gödöllői-dombság 

af, Melyek Magyarország jégkorszaki reliktumnövényei az alábbiak közül? 

1. Tőzegmoha 

2. Zergeboglár 

3. Dió 

4. Kereklevelű harmatfű 

5. Bánáti bazsarózsa 

ag, Melyek Magyarország harmadidőszaki reliktumnövényei az alábbiak közül? 

1. Szúrós csodabogyó 

2. Henye boroszlán 

3. Szelídgesztenye 

4. Apró nőszirom 

5. Dió 
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ah, Mely tényező nem sorolható fel az intézményesült természetvédelem indokai között? 

1. Tudományos, kulturális tényezők 

2. Vallási tényezők 

3. Erkölcsi tényezők 

4. Gazdasági tényezők 

ai, Mi a célja a természet és az egyes környezeti elemek önmagában vett védelmét szolgáló szabályozásnak? 

1. Olyan jogi környezet megteremtése, amely elismeri a természet értékeit, és legalább egyenrangú értékként 

érvényesíti az emberiség más érdekeivel 

2. Olyan etikai háttér megteremtése, mely bűnnek tekinti a természeti értékek elpusztítását 

3. A célja, hogy a természeti értékek egyedileg is védelmet nyerjenek 

4. A célja, hogy a természeti értékek hosszútávú fennmaradását is biztosítsa 

aj, Mikor született III.Károly dekrétuma a vadászat és madarászat szabályairól (tilalmi idők megállapítása)? 

1. 1619 

2. 1729 

3. 1742 

4. 1810 

ak, Az 1935-ös törvény miről rendelkezett? 

1. A nemzeti parkokról 

2. Az erdei rovarevő madarak védelméről 

3. A természetvédelmi területről és tájvédelmi körzetről 

4. Az erdőhasználat fenntartható módjáról 

al, Minek a védelmét szolgálja a Ramsari egyezmény? 

1. A madarak élőhelyeit védi 

2. A vizes élőhelyeket védi 

3. A vízi madarak védelmét célozza 

4. A vonuló madarak védelmét szolgálja 

am, Mit jelent az in situ védelem? 

1. Egy adott fajt a saját élőhelyén kell megvédeni 

2. Egy adott időben történő védelmet jelent 

3. Állatkertekben történő mesterséges tenyésztést jelent 

4. Bizonyos helyzetekben történő fajvédelmet jelent 

ao, Mit nevezünk invazív fajnak? 
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1. Általában idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és 

egyedszámát, miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről. 

2. Olyan idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, 

miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről. 

3. Általában idegenhonos növényfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és egyedszámát, 

miközben az őshonos fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről. 

4. Általában idegenhonos növény vagy állatfaj, amelyik gyors ütemben növeli elterjedési területét és 

egyedszámát, miközben a közelrokon fajokat kiszorítja eredeti élőhelyükről. 

ap, Mi az élőhely-védelmi irányelv közkeletű neve? 

1. Ramsári területek védelme 

2. Madárvédelmi irányelv 

3. Natura 2000-es program 

4. Nemzeti ökológiai hálózat 

aq, Melyik nem tartazik a hazai természetvédelmet meghatározó legfontosabb törvényi szabályok közé? 

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 

2. Az állatok kereskedelméről szóló 1995.évi LI.törvény 

3. A vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV. törvény 

4. A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 

ar, Mi nem a természetvédelem feladata? 

1. A kiemelt oltalmat igénylő, védelemre érdemes természeti értékek és területek körét megállapítsa. 

2. A fokozottan védett természeti értékek listáját az uniós hatóságoknak felterjessze. 

3. A védett természeti értékek és a védett természeti területek károsodását megelőzze, elhárítsa, a bekövetkezett 

károsodását csökkentse vagy megszüntesse. 

4. A védett természeti értékeket és a védett természeti területeket veszélyeztető jelenségeket feltárja. 

2. Megoldások 

a, 1,3; b, 2; c, 2; d, 3; e, 2; f, 3; g, 3; h, 3; i, 2; j, 2; k, 1,3; l, 1; m, 1,3; n, 1,3; o, 2; p, 2; q, 2; r, 1,3; s, 1,3;  t, 2; u, 

1; v, 1; x, 2; 2,3,5; z, 2; aa, 1,3,5; ab, 3,4,5; ac, 1,3; ad, 1,3,5; ae, 1,2,3; af, 1,2,4; ag, 1,3,5; ah, 2; ai, 1; aj, 2; ak, 

2; al, 2; am, 1; ao, 1; ap, 3; aq, 2; ar, 2 


