
Bevezetés
 

A természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű kezelése és fenntartása céltudatos 
társadalmi tevékenység, amelynek körébe tartozik az élővilág védelme és a tájvédelem. 
A Zempléni Tájvédelmi Körzet 2004-ben alapításának huszadik évfordulóját ünnepli. Ez 
alkalomból született az a nagyszerű ötlet Dr. Bartucz Ferenc erdőmérnök javaslatára, hogy a 
Magyarok Világszövetsége Zemplén Tagozata indítson útjára egy természetismereti és 
természetvédelmi előadássorozatot a város diákjai és minden érdeklődő részére.
Örömmel ragadtam meg a gondolatot, hiszen sokan nem ismerik saját környezetük élővilágát, 
természeti kincseit.
Szeretni és becsülni igazán azt tudjuk, amit megismerünk. Tamási Áron székely írónk ezt így 
fogalmazta meg: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület egyik lelkes emberét, Géczi István tanár urat 
kértem meg, hogy segítsen az előadások megszervezésében.
Húsz előadást sikerült megvalósítani, amelynek során hasznos és értékes ismereteket szerezhettek 
- nemcsak városunk -, hanem a környékbeli általános és középiskolások egyaránt. Közelebb került 
hozzájuk a Long-erdő élővilága, a ragadozók, a denevérek életmódja, ízelítőt kaphattak az 
erdőgazdálkodásról, elidőzhettek az ásványok különös szépsége fölött, s megtudhatták a 
gyógynövények ezernyi titkát.
Az előadássorozat szerencsésen összekapcsolódott, mintegy kiegészítette, a Sátoraljaújhelyi 
Közoktatási Ellátási Körzet környezeti nevelési módszertani központja pedagógusok részére 
szervezett programjait.
Kiadványunkat szeretettel ajánlom minden fiatal és idős kezébe. Érdekes olvasmány, értékes 
információtár a természet világáról.

„A tájak nem harcolnak, hanem teremnek,
nem vetélkednek, hanem ihletnek; jó

lenne időnként figyelni rájuk.”
(Szabó Zoltán)

Végsőné Fazekas Aranka
az MVSZ Zemplén Tagozat elnöke
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Zempléni Tájegység, Zempléni Tájvédelmi Körzet

 
Észak-Magyarország nagy része a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) működési területe. A 
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága része a Zempléni Tájegység, és a Zempléni Tájvédelmi Körzet 
(ZTK). A BNPI három megyében: Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében látja el a 
természetvédelmi feladatokat. Központja Egerben található. Nevét ez a Természetvédelmi 
Igazgatóság, a működési területén található egyetlen Nemzeti Parkjáról, a Bükki Nemzeti Parkról 
kapta. Külön kell választani a két dolgot: van egyszer a Természetvédelmi Igazgatóság, itt folynak 
az ügyintézési feladatok, és van a Nemzeti Park. Az elmúlt években átszervezések történtek, és 
most már nem csak Zempléni Tájvédelmi Körzetről beszélünk, ha a térségről van szó, hanem 
Zempléni Tájegységről. A tájegység több mint a tájvédelmi körzet. Magába foglalja a tájvédelmi 
körzetet, a többi védett területet, de ezen kívül vannak nem védett területek is. A védett területeken 
kívül is vannak feladatok. Elsősorban tájvédelmi jellegűek. Az utak, építkezések, gázvezetékek, 
villanyoszlopok telepítésének engedélyezése is hozzánk tartoznak. Amennyiben egy építkezés 
keretében olyat talál ki a tervező, ami nem szép, nem tájba illő, akkor a természetvédelemnek vétó 
joga (érvénytelenítési joga) van. Abban az esetben is, ha természetvédelmi területen haladnak 
keresztül létesítmények, vagy védett, fokozottan védett fajok élőhelyeit károsítanák. (A ZTK 
térképvázlatát lásd. a hátsó borítón.)
Hogyan működik a tájegység, az államigazgatás, az a bonyolult rendszer, amit 
természetvédelemnek hívunk. Munkánk nem csak abból áll, hogy egész nap kint vagyunk a 
terepen és figyeljük a madarakat, hanem nagyon súlyos, mindennapi problémákkal kell 
megküzdenünk, amely leginkább papírmunka formájában jelentkezik. 
A tájegység védett területei, megnevezésük, mikor és miért lett védett:
A legnagyobb a Zempléni Tájvédelmi Körzet (ZTK), amely 1984-ben alakult. 26496 hektár a 
területe, ebből 2395 hektár fokozottan védett. (A természetvédelem keretében vannak: 
természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok. A védettség szintjei: védett, 
fokozottan védett. Ezekből a szintekből tevődik össze egy-egy terület védettsége.) Mi a cél? A 
természetvédelem célja megvédeni az adott területeket oly módon, hogy az állapotuk 
fennmaradjon, a jövő generációjának, ugyanazt a képet, és természeti értékekben való gazdagságot 
nyújtsák, mint szüleinknek, nagyszüleinknek. „A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön”. Tehát meg kell őrizni a következő generációk számára.
A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet (TBTK) 1986-ban alakult. 4242 hektár a területe, ebből 
665 hektár fokozottan védett. A TBTK része a Bodrog és Tisza összefolyásánál található 
Bodrogzug és a Tokaj fölé magasodó Nagy-Kopasz. Teljesen eltérő élőhely a kettő. Míg a ZTK-
nak a hegyvidéket, erdőterületeket, az erdőhöz kötődő növény és állatvilágot kell megvédeni, 
addig a TBTK vizes élőhely. A vízhez kötődő növények és állatok azok, amik elsődlegesen 
védendők. A TBTK nemzetközi, Ramsari terület. A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek 
védelméről szóló egyezmény alá esik. Ezért a természetvédelemnek más típusú kötelezettségei is 
vannak vele kapcsolatban, mintha „csak” sima tájvédelmi körzet lenne.
A Long-erdő Természetvédelmi Terület 1996-ban jött létre. 1123 hektár a területe. Sátoraljaújhely 



és Sárospatak között található. Célja a Bodrog folyó mentén, a holtágakkal határolt területen, a 
már csak itt meglévő, természetszerű, ártéri erdőtársulások, a gazdag növény- és állatvilág 
megőrzése. Előre lépést jelenthet, vagy jelent majd a jövőben, ha a Long-erdő Természetvédelmi 
Területet természetvédelmi kezelésbe átveszi majd a Nemzeti Park. Ettől a pillanattól kezdve nem 
az erdészeti tevékenységek lesznek a meghatározóak, hanem szeretnénk, ha a természetvédelem 
célkitűzések maradéktalanul megvalósulnának. Nagyon különleges és egyedülálló helye az 
országnak, és főleg ennek a térségnek.

Az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület 1990-ben létesült 195 hektáron, Erdőbénye 
Aranyos-völgy területén. Két nagyon fontos jellemzője az opál-előfordulás és maga a fás legelő. 
Ezek a fás legelők valamikor zárt erdők voltak, majd majdnem teljesen kiirtották őket. 
Magányosan álló fák megmaradtak, és alatta legeltettek. A hegylábi területeken nagyon sokáig ez 
volt a jellemző. Később ezeket is kivágták, vagy pedig kiszáradtak, kidőltek. Nagyon kevés maradt 
fenn. A zempléni térségben ez az egyetlen. Ami még felfedezhető, az Telkibánya és Kovácsvágás 
környékén található. A Csereháton és Szatmár-Beregben vannak még nagyon szép fás legelők, 
valamint a Dunántúlon. Tehát országosan nagyon ritkák, ezért fontos feladat a védelmük.
A Tállyai Patócs-hegy Természetvédelmi Terület 3,2 hektáros területe 1987-től védett. A magyar 
nőszirom egyik nagyon stabil populációjával rendelkezik. Ez a növény található a 20 
forintosunkon. Csak a magyar területekre jellemző ez a faj.
A Megyaszói Tátorjános Természetvédelmi Terület 35,3 hektáron 1987-ben alakult. Fokozottan 
védett tátorján-előfordulási hely. (Magyarországról gyakorlatilag majdnem el tűnt a tátorján.) A 
tátorján nagyon érdekes növény. A humuszos talajokat kedveli. A Hernád folyó szakadó partján 
telepedett meg. Harmadik éve folyamatosan élőhely-kezelést folytatunk, és visszatelepítési 
munkákat végzünk. Magról ültetett tátorjánokat, töveket viszünk be a területre. Ezeket meg kell 
védeni a káros tényezőktől, elsősorban a szarvastól, vaddisznótól. Ez fémkerítéssel történik. 
Sajnos az állampolgárok is sok borsot törnek az orrunk alá.
A Megyerhegyi Tengerszem Természetvédelmi Területet nagyon sokan ismerik. 1997-től védett 
ipartörténeti emlékhely.
1994-ben alakult a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület 69,7 hektáron. Maradványlegelő a 
Hernád magaspartján. A ragadozó madarak számára nagyon jó táplálkozó hely. Nemcsak az ott 
élő, hanem a vonuló madarak számára is. Sok érdekes faj megfigyelhető rajta.
A Füzérradványi kastélypark Természetvédelmi Terület jogi státusa sajnos nem elég rendezett. 
Van egy belső és egy külső parkja, más-más feladatokkal, tulajdonossal. 1975-től védett, területe 
140 ha.
A Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület 1990-ben alakult, 1,6 hektár területen. 
Ugyanolyan növénytársulások vannak rajta, mint a Tállyai Patócs-hegyen.
Nagyon értékesek ezek a kis területek a hegylábi részeken. Az alsóbb területeken szőlők voltak, 
amiket ma már nem művelnek. Itt alakultak ki olyan társulások, amelyek nagyon ritkák. Ezeket 
mindenütt védetté kellene nyilvánítani.
Ezekből a természetvédelmi területekből tevődik össze a tájegység védett területeinek működése.
Kik látják el a védelmi feladatokat a területeken? Ők a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai. 



Emblémával ellátott egyenruhában, és emblémás egyenautóval járnak. Jelenleg hét ember 
dolgozik a területen. Olyan hatósági eszközökkel vannak felruházva, mint bármely más fegyveres 
szerv (pl. határőrök, pénzügyőrök). Folyamatosan a területen kellene szolgálatot teljesíteniük, a 
védendő értékek megőrzése érdekében. Emellett erdészeti bejárások, építési bejárások is a 
feladataik közé tartoznak. Ezekhez természetesen sok papírmunka járul. Országosan meg van 
határozva az őrszolgálat működési rendje, feladatkörei. Minden egyes őrhöz hozzá van rendelve 
adott számú község. Minden egyes községhez és annak külterületéhez tartozik egy-egy őr. Ezen a 
területen belül az adott őrnek mindenről tudnia kell.
A ZTK elsősorban hegyvidéki terület, így az erdészeti tevékenység ellenőrzése az elsődleges. Ide 
tartozik a fakivágás, telepítés, vadászat. Védett területen minden egyes erdészeti tevékenységet alá 
kellene rendelni a természetvédelemnek, ugyanis nagyon kevés az öreg erdő, pedig ezek jelenléte 
kiemelkedő jelentőségű. Ezekben sokkal több élőlényt lehet találni. Fontos, hogy az öreg erdők 
aránya ne csökkenjen. Ez az egész országban jellemző probléma. Az elhalt élőlények (pl. fák) 
rengeteg állat számára nyújtanak életteret.
A Zempléni-hegység területén a tölgy és a bükkfa a domináns. A gyertyán is nagy területen van 
jelen. Ezek őshonosak. A közönséges luc is számottevő, de nem őshonos. A fajgazdagsághoz 
hozzájárul a mezőgazdasági termelés mozaikos jellege. A rétek jelentős része irtásrét. (Pl.: 
Gyertyán-kúti rét. Valamikor 35 hektár volt, de nagy része mára beerdősült. Néhány önkéntes járt 
évente kaszálni. Kézi kaszával kaszálták, majd összegyűjtötték a szénát. Régen is így 
gazdálkodtak rajtuk. E munka nélkül beerdősülnének. Ma 25 hektár van kaszálva.) Gazdag 
növényviláguk kiemelkedő értékei a kardvirág, szibériai nőszirom, Orchidea-félék (Gyertyán-kúti 
réten kb. 10 faja található meg.). A törpe nőszirom a sziklagyepeken él. Több szempontból is 
fontosak a nedves gyepek. Itt él a haris. (Egész Európában veszélyeztetett!) Az egyik legnagyobb 
populációja Zemplénben és a Bodrogközben található.
A ZTK sok állat és növényfaja kárpáti ill. keleti elterjedésű. Ezért nagyon fontos a szlovák-magyar 
kapcsolat, együttműködés ápolása. Például a magyar területen megfigyelt uhuk fiókái szinte 
minden esetben szlovák részen kerültek elő. Az urali bagoly helyi állománya jól mutatja, milyen 
összeköttetése van Magyarországnak a keleti területekkel.

A nagytestű ragadozó madarak kiemelten fontosak a zempléni területen. Változatos és gazdag 
egyedszámuk a tájképi változatosságnak köszönhető. A parlagi sas állománya európai szinten 
hazánkban a legjelentősebb. A békászó sas állománya is veszélyeztetett, az egész országban 15-20 
párnál nincs több, ez mind a Zempléni Tájegység területén található.
A Hernád-völgy fontos folyosó (mint a Zempléni-hegység és szlovákiai folytatása a Szalánci-
hegység is), amely mentén madarak vonulnak nyári és téli szálláshelyeik között. Az egyik 
legszabályozatlanabb magyarországi folyó. Vízgyűjtő területe Szlovákiában van. Folyamatban van 
e terület védetté nyilvánítási javaslatának elkészítése.
Kiemelkedő érték a keresztes vipera. Mindenki fél tőle, holott nagyon félénk állat. Bár marása 
halálos, de az elmúlt évtizedekben senki nem halt meg tőle. A környéken minden körzeti orvosi 
rendelőben található szérum. A túrázó bot nem arra való, hogy kardozzunk az utunkba kerülő 
növényekkel, hanem vipera riasztására is. Megzörgetve az avart, növényzetet, úgy eltűnik, hogy 



látni sem fogjuk, mert fél. Sokat elütnek az Aranyos-völgy, Telkibánya, Bózsva környékén.
A védett területen korlátozások is vannak.  Pl. a fokozottan védett területek nem látogathatók 
turisták által. Ezt sajnos sokan nem veszik figyelembe. Igazából a gomba-gyűjtés is 
engedélyköteles lenne a védett területeken.
Munkánk eredményesebbé tétele érdekében együtt működünk a tájegységben tevékenykedő civil 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. Mindezen értékek csak az itt élő, tevékenykedő, a tájegységet 
sajátjának érző lakossággal együtt tarthatók fenn a jövő nemzedékek számára.

Firmánszky Gábor
(tájegység vezető)

 
 
 

Az erdők világa. Pro Silva szemléletű természetes folyamatokra épülő 
erdőgazdálkodás

 
Mi a Pro Silva? Ez a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást szorgalmazó erdészek 
1989-ben Szlovéniában alapított szövetsége, amelynek alapelvei néhány éve Magyarországra is 
eljutottak. Ugyan a magyar erdők állapotában jobbára még nem láthatók, de épp azért próbálok 
néhány gondolattal a természetes folyamatokra épülő erdőgazdálkodás lényegére rávilágítani.

A tartalmasságot lehető legszélesebben értelmezve, a Pro Silva szerint, az erdők négy rendeltetés 
betöltésével szolgálják a társadalmat:

1.  ökoszisztémák megőrzése
2.  talaj és a klíma védelme
3.  faanyag és más termékek termelése
4.  rekreációs, üdülési, pihenési, közjóléti és kulturális lehetőségek nyújtása.

Magyarországon az iparszerűvé vált erdőgazdálkodás a harmadik rendeltetés terén jeleskedik. 
Vannak kitörési lehetőségek, amelyekkel az erdészek próbálkoznak a gyakorlatban a többi 
rendeltetés irányába elvinni tevékenységüket és az erők állapotát.

Az ember a társadalom kialakulása folyamán számos módon gyakorolt hatást az erdőkre:
-         Erdőtüzek: a tevékenykedő ember nyomán keletkeztek, ez ma is komoly károkat okoz.
-         Területfoglalás miatti erdőirtás, mezőgazdasági művelésbe vonás, települések létesítése.
-         Intenzív erdőhasználat: kezdetleges eszközökkel sarjerdő gazdálkodás, faszénégetés, 
mészégetés, tűzifa-termelés, hamuzsír-főzés, üveggyártás. Ezek egy része ma is működik 
(faszénégetés). Ez a korábbi időszakokban komolyabb erdőhasználatot jelentett. A sarjerdő-
gazdálkodásra épülő tűzifa-termelés a települések környékén jelentősen megváltoztatta az erdő 
képét.
-         Erdei legeltetés, amely során a legelő állatok jelentősen befolyásolták a felnövekvő erdők 
állapotát, illetve egyáltalán megmaradását. Mint hagyományos gazdálkodási forma sajnálatos 
módon egyre kisebb volumenben, de még ma is jelen van a Zempléni-hegységben.



Nagyon jelentős változás történt az iparosodással, az iparszerű vágás és erdőgazdálkodás 
kialakulásával, amely már modern eszközökkel az ember számára fontos fát segítette kinyerni, 
kitermelni az erdőből. Abba az irányba vitte az erdőgazdálkodást, hogy minél kisebb területről 
minél nagyobb fahozamot lehessen kitermelni. Ez a vágásos erdőgazdálkodás ma is jellemző 
tevékenység, amit gépekkel, az idős, öreg erdő eltávolításával és a fiatal felnevelésével végeznek 
az erdészek. Az egybefüggő fiatalos erdők azonban nem ugyanazt a szolgáltatást nyújtják, mint 
egy idős.
Azok az idős erdők – amit nem termeltek ki – sokféle szolgáltatást nyújtanak. A faanyag mellett az 
ökoszisztémák, tehát az erdei élőhelyek megőrzését. A megbontott szálerdők kevésbé tudják 
ellátni a talaj és klíma védelmét, az ökoszisztémák megőrzését, a rekreációs szerepet. Ugyan 
árnyékot még tudnak adni a turista utak mentén. Néhány élőlény számára tudnak még élőhelyet 
biztosítani (madarak, bizonyos rovarfajok, erdei emlősök egy része). De ez az erdő már 
meglehetősen elszegényedett. Különösen, hogy ha a Zempléni Tájvédelmi Körzetre gondolunk, 
melynek fontos feladata a táj és természeti értékek megőrzése. Ez az erdő már nem biztos, hogy 
betölti azt a funkciót, amiért létrehozták a tájvédelmi körzetet. A vágásos erdőgazdálkodás alatt 
kialakított erdőképet természeti folyamatok (pl.: szélvihar, hótörés, vadállomány) is befolyásolják. 
A XXI. században is tűnhetnek el erdőfoltok, azáltal, hogy rosszul vezetett vágás miatt kidönti a 
szél, majd jön a nagyvad-állomány, pl. szarvasok, amelyek aztán besegítenek a lekopárosodott 
hegyoldal kialakulásában.
 

Negatív példa: Fiatal erdőültetvény
 



Ez a probléma, ami az intenzív vágásos erdőgazdálkodás és a társadalom igényei között feszül 
nem csak mai probléma. Ezt mutatja Sajó Károly 1905-ből idézett írása:
„A modern erdészet tízparancsolatja szerint kiczirkalmazott erdők nem szépek. Csak messziről 
nézve gyönyörködtetik a szemet, de bennök járni majdnem lehangoló, kivált annak, aki ismeri a 
szabad természet műveit. A modern erdőt rendesen egyféle fafajból alkotják. A fákat zsinórmérték 
szerint egyforma távolságban plántálják egymás mellé. Gondoskodnak arról, hogy a növés zárt 
legyen; vagyis a talajt maga alatt tökéletesen beárnyékolja és semmiféle fű, vagy virág alatta ne 
nőhessen. A bokrok száműzve vannak, mint haszontalan betolakodók és irgalmatlanul kiirtják, 
ahol helyet foglalni merészkednek. Ahol a modern erdészet efféle és hasonló szabályait szigorúan 
érvényesítik, több és sudarabb fát kap a birtokos és a jövedelme természetesen nagyobb. Hanem 
bizony vigasztalan dolog az ilyen komor egyhangúságban járkálni! Még a vágások is egyhangúak, 
mert hiányzanak belőlük a bokrok és mert a vágás néhány év alatt ismét annyira nő, hogy 
beárnyékolja maga alatt a talajt, tehát nem enged annyi időt, hogy az erdőtisztások típusos flórája 
és faunája véglegesen megtelepedhessék alattuk.”
Ezt a helyzetet a nagyvadak elősegítik, melyek ma egy kicsit nagyobb létszámban élnek 
erdeinkben az intenzív vadgazdálkodásnak köszönhetően.
A Pro Silva Európa más tájain már több évtizedes, kb. 100 éves hagyományra visszatekintve kezel 
erdőket annak érdekében, hogy bemutathassa, másként is lehetne erdőgazdálkodást folytatni. A 
Pro Silva alapelvek szerint fellelhető az erdőnek néhány szembetűnő állomány-szerkezeti 
jellemzője, amely mind a természetvédelmi, mind az erdőt járó ember számára látható: 

1.      Fajgazdag természetes erdőszegély, amely az erdő és a nyílt területek között található, 
ahol a cserjék és fák fajai mind megtalálhatóak, és természetesen az ehhez kötődő gazdag 
élővilág is. A tölgyes vagy bükkös erdők szélén, tehát a Zemplénre jellemző fő állományt 
alkotó lombos fafajok által borított erdők szélén, rezgőnyárral, kecskefűzzel, vadalmával, 
cserjékkel kialakult természetes erdőszegélyhez nagyon sokféle ritka állatfaj, növényfaj is 
kötődhet. Pl.: kecskefűz (fontos puhafa), a nagy színjátszó lepke kötődik hozzá; – rezgőnyár: a 
kis színjátszó lepke hernyója ezen él; – a díszes tarka lepke a fagyalos, kőrissel elegyes 
tölgyesek szegélyén repül; – a kis Apolló lepke a bükkös erdőterületek természetes 
erdőszegélyein él. Nagyon fontos számukra a természetes erdőszegély fenntartása. Fontos, 
hogy ezek a fafajok jelen legyenek.
2.      Őshonos elegy fafajok jelenléte az erdőben. Ezek nemcsak természetvédelmi 
szempontból fontosak, hanem a gazdálkodás szempontjából is. Különösen a vadgyümölcsök, 
hárs, juharok említhetők meg, amelyek rendkívüli módon színesítik is az erdőt, és jelentősen 
növelik a birtokosnak is a jövedelmét. Fontos elegyfa-fajok: hegyi juhar, kislevelű hárs, 
vadkörte, berkenyék különböző fajai (lisztes, házi, madár, barkóca). Mint fa, a birtokos, 
erdőgazdálkodó számára fontos (idős korban kitermelve jövedelmet hoz). Mint gyümölcs, 
fontos élő- és táplálkozó hely. Növelik az erdők értékét. A rezgőnyár hatalmas méretűre is 
megnőhet, sokkal korábban eléri azt a nagy méretet (mint a tölgy vagy bükk), ami alkalmas a 
nagy testű ragadozó madarak vagy a feketególya fészkének a tartására. Ha hiányoznak az 
erdőből, a fiatalos erdőkben ezek a madár fajok nem találnak fészkelési lehetőséget. A nyírfa 



az erdőállományokban jelenlévő fontos elegyfaként rövidebb életű, mint a tölgy, bükk. 
Hamarabb elpusztul, sokkal hamarabb ad, mint holtfa, élőhelyet a hozzá kötődő rovar-, madár- 
vagy denevérfajoknak. 
3.      Többszintűség. Az erdő a cserjeszinttől a felső koronaszintig többféle méretű fafajból, 
cserjéből álló életközösségek együtteséből áll. Ennek a megőrzése és fenntartása mellett 
történő gazdálkodás nagyon fontos jellemzője a Pro Silva erdőképének. Különböző lakószintek 
vannak az erdőben. Minden szintnek más és más a szerepe az erdő fejlődésében, élővilágában. 
Az egyszintű (főállomány) erdőnek teljesen más a képe, mint a többszintű erdőnek. A 
többszintűben előfordulhatnak védett cserjefajok, mint pl.: farkasboroszlán, havasalji rózsa (a 
füzéri bükkösök szélein található meg), melyet az erdőgazdálkodás során cserjeirtás címen 
eltávolíthatnak.
4.      Változatos átmérő-eloszlás az erdőben. Amikor nemcsak az egyforma átmérőjű, 
homogén, kukoricatábla-szerű faállományt látjuk, hanem a vékonyabb, közepesen vastag, 
vastagabb fákból mindenféle megtalálható az erdőben. Egészen másként néz ki egy 
természetszerű erdő, amelyben gazdálkodás is folyik, mint egy egyforma átmérőjű fákból álló 
erdő. Egy középkorú fiatal bükkös, teljesen egyforma fákból áll, egyszintű, homogén élőhelyet 
adó erdő. Sok paraméter, állományszerkezeti elem hiányzik belőle. Ugyan faanyagot és 
árnyékot tud adni, de rendkívül kevés élőhelyet nyújt, nagyon sérülékeny a természeti 
hatásokra (szél). Erdővédelmi szempontból is kimondottan nagy jelentősége van az elegyes, 
változatos átmérőjű eloszlású, változatos szerkezetű erdőnek. Állékonyabbak a külső 
természeti hatásokkal szemben. Kártyavárként omlanak össze évről-évre Európa különböző 
tájain fenyvesek, bükkösök, mert homogén szerkezetűre alakították őket évtizedek során. 
Hatalmas méretű fákra is szükség van. A szirti sas fészkét öreg (150-180 éves) fákra rakja. Ha 
ilyen korúak nincsenek, nehezen talál fészkelési lehetőséget.
5.      Értékes, minőségi fát adó egyedek előfordulása az erdőben. Ez egy nagyon fontos 
alapelve a Pro Silva erdőgazdálkodásnak. Egyébként az erdőgazdálkodás egyik fontos célja. 
Erre irányul az egész tevékenység. Az értékfák kitermelésével megőrizhetőek az előbb 
felsorolt szerkezeti elemek. Ezek adják meg az erdő gazdasági értékét. Mérlegelni kell a 
gazdálkodónak, hogy a szép, szálegyenes hatalmas értékfát vágja-e ki, vagy az ugyan olyan 
méretű, de odvas, kicsit csúnyább, élőhelyet adó fát. Ezek az értékfák teszik rentábilissá ezt a 
természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást.
6.      Odvas és holt fák megléte. Legfontosabb élőhelyei az erdőknek, amelyek a 



természetvédelem és az erdei ökoszisztéma 
egészsége szempontjából lényegesek. Az ezekhez 
kötődő élővilág a legérdekesebb és leglátványosabb. 
Az öreg, száradó bükkökben a havasi cincér lárvája 
él és fejlődik. A természetvédelem szempontjából 
fontos és védett bogárfaj. A nagyon hamar elhaló 
nyírfa a tölgyesekben, bükkösökben holt faanyagot 
képez, és megtelepedhetnek benne különböző holt 
fához kötődő állatok, pl. középharkány, amely 
védett, és nagyon szereti a puha fákat (kecskefüzet, 

rezgőnyárt). Akár a nyírfában is tanyázik. Minden harkályfajunk védett. Nemcsak 
természetvédelmi tevékenység a madarak védelme. A madarak erdővédelmi szerepe nagyon 
lényeges.
Hogy látja Herman Ottó az odúlakó madarak szerepét. Idézek a Madarak hasznáról és káráról 
szóló írásából: „A kis cinegén rajta van ám a teremtő áldása. 12-t tojik, 12 fiat nevel, megvan a 
családi boldogsága. Ez is tiszta igaz, hát a tanulsága mi legyen? 12 madárporonty fölnevelése 
nagydolog ám, és a cinke-pár csak igazi madárszorgalommal győzi a munkát. Kora 
pitymallattól késő alkonyatig folyton munkában van. Ágról-ágra szállva, kúszva, 
sokszor fejjel lefelé függetve járja az erdőt, a szilvást, a gyümölcsöst, a veteményeskertet. 
Apróra vizsgálgatja az ágat, annak minden repedését. Szedi a bogarakat, a kukacokat, és 
mindazt, ami a hasznos fának kárára van. Mikor pedig azt a 12 cinege-porontyot is táplálja, 
minden fordulóval hasznot hajt a gazdának az erdő, a kert tisztogatásával. Hát ez ennek a 
tanulsága.”
Nagyon összetettek azok a szempontok, amelyek miatt ezeket az odvas fákat, ezeket a 
madárfajokat, élőlényeket meg kell őrizni. Nem csupán azért, mert nagyon szépen mutatnak 
egy magazin címlapján, hanem az erdő működése szempontjából nagyon fontos a megőrzésük. 
Másik szép madárfaj, a zempléni bükkösökre jellemző harkályfaj, a hamvas küllő. Szintén a 
holt fákhoz, az odvas fákhoz kötődik. Télen a holt fából szedegeti az ott megbúvó férgeket, 
lárvákat. Nyári időben jórészt hangyatojással táplálja fiait. Odvas tölgyfákra is szükség van. 
Az erdő „immunrendszerét” alkotják. Az odúlakó védett, és fokozottan védett denevérfajok 
szintén az öreg erdőkhöz kötődnek. Éjjeli vadászként komoly hasznot hajtanak. 

Odafigyeléssel, Pro Silva alapelvekre épülve mindez megőrizhető.
7.      Változatos záródású erdők, kis napsütötte lékek jelenléte az erdőben, ahol a különböző 
fényviszonyok miatt változatos élővilág tud kialakulni. A kis lékekben, napsütötte foltokon 
megindulhat az új erdő fejlődése. Ezeknek a kis lékeknek is megvannak a maguk élőlényei. Az 
idős erdők koronája által bezárt, egyformán sötét erdőben szükség van kis napsütötte foltokra, 
lékekre. Kiszárad egy fa, ott kialakul egy kis lék, ami ha elég nagy, nem tudják összezárni, 
bezárni az idős fák. Így a fiatal csemeték fejlődésnek indulhatnak. Elindulhat az új erdő 
kialakulása. A napsütötte lékekhez különböző lepkefajok, virágok kötődnek. Ha az ember 
alakítja ki a léket favágással, ugyanígy új élőhelyet hozhat létre.



8.      Megóvott erdei vizes élőhelyek, források, patakok, vízállások, amelyek hagyományos 
vágásos erdőgazdálkodás során nem feltétlenül kerülnek a figyelem középpontjába. Könnyen 
sérülhetnek, különösen akkor, ha egy-egy vízgyűjtő területen levágják az idős állományt. 
Elindulhat az erózió. Másodlagosnak tűnik a faanyag termelése mellett. Fontos dolog a vizek 
eredését, a vízgyűjtő területeket, a vizes élőhelyeket védeni. Lényeges, hogy forrásaink, 
vizeink mindig tiszták maradjanak. Nemcsak azért, mert pl. a gőtéknek fontos, vagy a gyepi 
békáknak, amelyek ide rakják petéiket. Hanem az erdőn dolgozó emberek vagy az erdei 
települések számára is. Az erdei patakokhoz kötődő állatok egyik kevésbé ismert csoportja az 
álkérészek, melyek csak tiszta vizű hegyi patakokban képesek megtelepedni, felnevelkedni, 
kifejlődni. Bioindikátornak is használják az álkérészeket, a vízminőség megállapítására. 
Nagyon érzékenyek a szennyezettségre.

 
 
Az erdők

-         folyamatosan borítják a talajt,
-         élőfa-készletes növedékeik nagyok és közel állandóak,

-         mindig van jelen idős erdő, mely élőhely is egyben,
-         elegyesek,

-         vegyes korúak,
-         többszintűek,

-         lényeges a meghatározó mértékű őshonosság,
-         biológiai és szerkezeti változatosság jellemzi őket.

Ezen jellemzők összessége adja a természetes erdőképet. A természetes erdők állékonyak, 
ellenállóak, természetes úton nőnek föl.

 
Az erdő örök életű.

Folyamatosan nyújtja a többi élőlény számára a nélkülözhetetlen élőhelyet, tiszta levegőt, vizet.
 
 
Ezért fontos az erdők védelme. Reméljük, a Pro Silva szemlélet el fog terjedni.

Frank Tamás
 
 
 
 

Mesterséges odúkkal az odúlakó fajok védelemében
 



 

Széncinege

 
Mikor elkezdtem tanítani a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában, azon 
gondolkodtam, milyen tevékenységgel lehetne felkelteni az érdeklődését a gyerekeknek a természet 
megismeréséhez, a természetvédelmi munkákhoz. Saját részre korábban már készítettem mesterséges 
odúkat, amelyeket hamar igénybe vettek a madarak. Ily módon, 1996-ban madárodúk készítésébe, 
mesterséges odútelep telepítésébe kezdtünk. Ha valaki ősszel, vagy télen kihelyez egy odút a kertjébe, 
már a következő tavasszal láthatja az eredményét. Nem arról van szó, mint a legtöbb 
természetvédelmi tevékenységnél, hogy évek, egy évtized, vagy akár egy emberöltő kell, mire 
valamilyen pozitív eredménye lett az emberi beavatkozásnak. Ebben az esetben sokkal hamarabb 
lehet élményt szerezni, sokkal hamarabb eredményez sikereket.

Az odútelepítés, odúlakó madarak és kisemlősök védelme erdőkben, parkokban, kertekben 
egyaránt lehetséges. A zempléni térségben, az elmúlt években, az erdei élőhelyek védelmében 
történtek kedvező változások, pl. a természetbarát erdőgazdálkodás, de ennek csak 30-40, akár 
még több év múlva lesz igazi látványos eredménye. Akkor lesznek olyan erdők, amelyekre megint 
azt lehet majd mondani, hogy természetesek, minden élőlény, ami élt bennük, mielőtt az ember 
beavatkozott, újra megtalálta az élőhelyét. Ehelyett ma az erdeinkben az idős fákat kivágják, az 
erdőből a holt faanyagot eltávolítják, a fiatal fákban még nincs odú, gyengék megtartani a 
fészkeket, a madarak nem találnak maguk számára fészkelő helyet.

Az Észak-Amerikából betelepített akác rendkívül kemény, nehezen odvasodik. A fiatal tölgyesek 
nagyon kevés élőlény számára alkalmas élőhelyek. Az utak mentén található nyárfaültetvények, a 
biológiai változatosság tekintetében, ökológiai sivatagok. Az idősebb bükkösökben már találunk 
odúkat, változatosabb az élővilág. Tavasszal, a szaporodási időszakban, az odúlakó madarak és 
kisemlősök az utódok felnevelésére alkalmas élőhelyeket keresnek, foglalnak. Odúk hiányában az 
akácosok, fiatal erdők nem alkalmasak. A rovarvilág képviselői akadálytalanul fogyaszthatják a 
növényzetet. Hogy ne így legyen, ezen lehet segíteni a mesterséges odúkkal, odútelepítési 
programokkal.

1996-ban zajlott le az első odúkészítő tábor, sátrakban, félnomád körülmények között. A 
deszkaanyag megmunkálásához kéziszerszámok álltak a rendelkezésünkre. A lányok általában 



főztek, a fiúk az odúkat készítették. Volt azonban fordítva is, amikor egy-két lány ügyesebben 
fűrészelt, egy-két fiú pedig szívesebben ízesítette az ételeket. Később a sikeres pályázatok révén a 
kalapácsot és szöget felváltotta a fúró és a csavar, segített képzett asztalos. A modern eszközökkel 
és tapasztaltabban, gyorsabb és pontosabb lett a munka. Az utóbbi években denevérodúkat is 
készíttettünk. Ezek kevésbé látványosak, kevesebb eredményt hoznak, de ugyanúgy szükségesek. 
Ahol a madaraknak nincs természetes odú, ott nincs a denevéreknek sem. Ugyanúgy nem tudnak 
megtelepedni, szaporodni.

Az eltelt évek során Abaújszántótól Kékedig, Erdőhorvátitól a Nagy-Milicig (Lászlótanyáig) 
kerültek kihelyezésre általunk készített, vagy készíttetet mesterséges odúk. A legjelentősebb 
odútelep Mikóháza határában került kialakításra. A Fekete-hegy hegycsoport erdeiben és a 
település erdőszéli kertjeiben több mint 200 db énekesmadár odúból és denevér hasadékodúból 
álló telep működik. A második legjelentősebb a Long-erdő Természetvédelmi Területen, a Bodrog 
árterében, működik 40 énekesmadár odúval és 20 hasadékodúval. Kisebb telepek találhatók még 
Boldogkőújfalu, Erdőhorváti, Füzérradvány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Telkibánya, 
Viss-Törökér területén, illetve határában, valamint magánkertekben. Közel 1000 db odú került 
kihelyezésre és járul hozzá a zempléni táj változatos élővilágának megőrzéséhez. A kihelyezett 
odúk berepülő nyílásai 26, 32 és 46 mm átmérőjűek.

Erdei környezetben a mesterséges odú leggyakoribb foglalója a széncinege. Ha a környéken akad 
2-3 fa, bokrok, ahol lehet keresgélni, a széncinege biztos megjelenik. Lehet ez Sátoraljaújhely 
kellős közepe, lehet kinn a határ, összefüggő erdő. Ő az a madarunk, amelyet szinte mindenki 
ismer, találkozik vele, télen-nyáron jelen van. Aki télen elkezdi etetni a madarakat, és 
napraforgóval a tenyerén türelmesen, mozdulatlanul, megáll az etető alatt, átélheti, amint a cinke 
tenyerére szállva fogja elvenni a magot. Kevés madár hajlandó hasonlóra. Kirakott avas szalonnán 
akár 6-7 cinke csünghet egyszerre. A cinkék rovarevő madarak. Mivel télen a kérgek alól nem 
jutnak elég élelemhez, gyomruk átáll a magvak fogyasztására. Így alkalmazkodtak. Ahogy 
tavasszal beindul a vegetáció, visszaáll szervezetének a működése. (Nyáron a napraforgó mag 
fogyasztása akár a pusztulásukat okozhatja. Előfordult, hogy valaki tájékozatlanságból nyáron is 
tett ki napraforgót a madaraknak. Az öreg madár a fiókáinak is abból próbált hordani, de azok nem 
voltak képesek megenni, elpusztultak.) A széncinege jellegzetes fészket épít a mesterséges odúk 
aljára. A fészek alapja száraz fűszálakból, gyökerekből áll. Arra vastag moharéteg kerül. A 
fészekcsészét szőrszálakkal béleli. A 3-4 cm átmérőjű csészébe 10-14 tojást rak. A 
szakirodalomban 14 tojás szerepel maximumként. Egy alkalommal olyan fészekaljat találtunk a 
mikóházai odútelepen, amelyben 15 fióka nevelkedett fel. Ez nagyon nagy teljesítmény egy ilyen 
parányi madártól. Nem véletlenül élnek nagyon rövid ideig, mindössze 1,5-2 évig. Az ő 
testméretükhöz viszonyítva egy tojásuk akkora, mintha egy emberi újszülött nem 3-4 kilósan, 
hanem 8-10 kilósan jönne a világra.

A következő leggyakoribb odúlakó a széncinege közeli rokona, a kékcinege. A feje teteje kék 
színű, kicsit kisebb, és sokkal agresszívabb. Az etetőről képes a tőle nagyobb méretű madarakat is 
elkergetni. Jobban kötődik az erdőkhöz. Városban csak télen, etetőn találkozhatunk vele. 



Településszélen, ha a közelben erdő van, már költhet. Szintén nagy fészekaljat nevel. Gyakran 
előfordul a fészkekben 15 tojás is. A kikelt fiókáknak rengeteg hernyót, rovart hordanak a szülők. 
Szükségük is van rá, hiszen magatehetetlen fiókákból 15-20 nap alatt kifejlett madarak válnak. 20 
nap múlva úgy repülnek ki az odúból, hogy csak a sárga csőrük árulkodik fiatal madár voltukról. 
(Az odúlakókkal ellentétben a fészeklakó madaraknak minderre csak 14 napjuk van, hiszen ők a 
nyílt fészekben nagyobb veszélyben vannak, hamarabb kell röpképessé válniuk. Az odúlakók 
védettebbek.)

Az erdei élőhelyek jellemző faja a csuszka. A kihelyezett mesterséges odú sose elég jó számára, 
mindig jobbá tudja tenni, mert első osztályú agyagozó. A neki tetsző odú nyílását sárral olyan 
szélességűre szűkíti, ami neki ideális. A sár, ha kiszárad, olyan, mint a kő, megvédi vetélytársaitól. 
Az odú aljára nem mohát és nem is szőrt gyűjt, hanem faháncsot, kéregdarabkákat. Kisebb 
fészekalja van, 6 fióka a jellemző. Maximum 9 fiókát találtunk. Az egyetlen olyan madár, amely 
fejjel lefelé is tud közlekedni a fák kérgén. Az evolúció menetében „felismerte”, hogy a többi 
madár lentről felfele haladva gyűjti a repedésekből a rovarokat. A fölfelé nyíló repedésekből 
táplálkozva nincs konkurense. Ez a táplálékmegosztás egy formája. Hasonlóan, mint ahogy a 
cinegék az ágakon, leveleken keresgélnek, a csuszka a fa törzsén.

A zárt erdők odúlakó madara az örvös légykapó. Fűszálakból készíti csésze alakú fészkét. Világos 
kék tojásokat rak. Számuk 3-7, attól függően, hogy hanyadik számú tojóról van szó. Vonuló 
madár. Május közepén érkezik erdeinkbe. A hímek (tollazatuk fekete-fehér) területet (revírt) 
foglalva általában idősebb tojóval (egyszínű szürke) állnak párba. E fészekaljba 6-7 tojás kerül, és 
az utódnevelés folyamán a hím segít a fiókák rendszeres etetésében, felnevelésében. Ezt követően 
a hímek egy része egy második tojóval is párba áll.  Ebben a fészekben már csak 4-5 fióka 
nevelődik, mert itt a hím vagy segít etetni, vagy nem. Ha nagyon rátermett a hím, akkor talál egy 
harmadik, általában fiatal tojót is. A harmadik a fészekbe már csak 3-4 tojás kerül lerakásra, és 
csak 2-3 fióka nevelődik fel, mert a tojó egyedül kénytelen gondoskodni utódairól. Kimondottan 
erdei madár. A zárt erdők nyiladékaiba ül ki, lesi a repülő rovarokat. Amint egy rovar ideális 
távolságban repül, felrebben, elkapja. A fiókákat részben a légykapó is hernyókkal eteti. 
Egymástól kis távolságokban lévő odúkban is megférnek, nem konkurálnak egymással a 
területekért. (Ellentétben pl. a cinkékkel, melyek költésidőben 50-100 m-es körzetben nem tűrnek 
el fajtársat.) Az első vedlésig a légykapó fiókák pettyesek.

Szintén zárt erdőkben, viszont csak alkalmanként, költ mesterséges odúban a fenyvescinege és a 
barátcinege. Nagyobb számban – télen – etetőknél figyelhetőek meg.

Odúlakók fajok még a fakopáncsok (harkályok), ők azonban gondoskodnak maguknak odúról. 
Fiatal erdőkben viszont nem találnak odú vésésére alkalmas vastagságú fákat. Ilyen fiatalosba 
telepített odúban tapasztaltuk nagy fakopáncs költését. A bejárati nyílást háromszorosára bővítve 
tette költésre alkalmassá a mesterséges odút.

Az odúk egy részében már májusban, gyakrabban júniusban és júliusban, az ellenőrzésekkor nem 
madarakat, hanem zöld, valamint megszáradt leveleket, és száraz fűszálakból készült gombócot 
találunk. Ez a mogyorós pele fészke. Kb. akkora, mint egy egér. Viszont az egerek farka csupasz, 



a pelék farka pedig szőrös. Jellegzetes a mindig mogyoróbarna színe. Nagy gombszemei 
árulkodnak éjszakai életmódjáról. (Valamennyi fény majdnem mindig van.) Teljes sötétség esetén 
a hosszú bajuszszálak segítségével tájékozódik. Rájuk is vonatkozik, ha nincsenek megfelelő 
odvak, nem tudnak, vagy kevésbé biztonságos módon tudnak szaporodni. A mogyorós pele bokrok 
ágai közé is képes fészket szőni. Csak ott hamarabb megtalálja a kicsiket a ragadozó, pl. az erdei 
sikló. A pelék közül e faj a leggyakoribb. Akár a város peremén is megjelenhet, pl. postaládában. 
Rovarokat, erdei magvakat eszik. Évente kétszer-háromszor kölykezik. 4-5 utódot nevelnek fel. 
Születés után babszem méretűek, és csupaszak a kicsit. Kb. egy hónap alatt fejlődnek ki teljesen.

A nagy pele már nagyobb, patkány méretű, és jellegzetes szürke színű. A farka szintén szőrös. Az 
éjszaka mókusának is mondhatjuk. A madarakra nézve veszélyesebb. Meleg tavaszokon hamar 
előbújik telelőhelyéről, akkor foglal el odút, amikor még tojás vagy fiókák vannak benne. Azokat 
megeszi. Leggyakrabban május legvégén, az odúkban költő fajok fészekaljainak kiröpülését 
követően, jelenik meg a mesterséges odúkban. Nyáron és ősszel akár az odúk harmadát is 
lakhatják. (A baglyok fontos zsákmányállata.)

A harmadik pelefaj Magyarországon kimondottan ritka fajnak számít, nagyon kevés helyről került 
elő. Az odútelepeinken viszont rendszeresen jelen van az erdei pele. A szőrös, hosszú, lompos 
farok e fajnak is jellegzetessége. Testmérete a mogyorós és nagy pele közötti. Színe barnás-
szürkés, a szeme körül bundája fekete. Életmódja alig ismert.

A pelék nyáron főleg rovarokat, puhatestűeket, csigákat, ősszel minden mennyiségben magvakat 
fogyasztanak. A táplálékszegény időszakot téli álomba merülve vészelik át. Mélyen beássák 
magukat a talajba, gyökerek alá, kikorhadt gyökerek járataiba, ahol száraz helyet találnak. 
Mesterséges odúban a mogyorós pele több cm vastag levélréteg alatt összetekeredve alussza téli 
álmát. A mogyorós pele a legkisebb, e faj tudja a legkevesebb zsírt elraktározni. Ezért tavasszal a 
leghamarabb jelenik meg. Már március végén felbukkan az odúkban. A nagy pelének van hova 
zsírt raktározni, így már október végén téli álomra vonul, és csak május végén jön elő. (A nagy 
pelét a rómaiak annak idején hizlalták, és csemegeként fogyasztották. Ma is van olyan mediterrán 
terület, ahol megeszik a peléket.)

A legritkább odúlakók a denevérek. Néhány fajuk szívesen igénybe veszi a madárodúkat nyári 
szállásként. Pl. a Bodrog árterületén a durvavitorlájú törpe denevér, az összefüggő erdős részeken 
a barna hosszúfülű, a szőröskarú és a nagyfülű denevér. Ezek csak alkalmi szállásul szolgálnak 
nekik, szaporodásra nem alkalmasak számukra.

Lakott területen, települések belterületén, a leggyakoribb odúfoglaló a mezei veréb. A házi 
verébnél kisebb, feje teteje barna. (A házi veréb feje teteje fekete /hím/, vagy szürke /tojó/.) Fészke 
fő jellemzője a legkülönbözőbb eredetű madártoll. Teljesen telehordja az odút, fészkét felülről is 
beboltozza. Táplálékát főként gyommagvak adják. A kertes részeket szereti. Fiókáit e faj is 
rovarokkal eteti. Kevés madarak egyike, amelyik megeszi a krumplibogarat. Évente akár 
háromszor is költ. Egy-egy fészekalja 4-5 fiókából áll.

Ahol a kertekben, parkokban idős fák is találhatóak, ott van esély a nyaktekercs mesterséges 



odúban való megtelepedésére. Az egyetlen harkályalakú, mely nem tud odút vésni. Hangya 
bábokkal táplálkozik, és természetes körülmények között a többi harkály faj odúját használja 
költésre. Nem készít fészket. Az odú aljára rakja hófehér színű tojásait.

Amennyiben nagyobb berepülő nyílású odúkat helyezünk ki, feltétlenül számíthatunk a seregély 
megtelepedésére. Az odúköltő madarak közül e faj alkalmazkodott a legjobban az emberi 
környezethez. A legkülönbözőbb madárfajok énekét utánozva a természet egy részét csempészi 
vissza természeti környezetünktől elidegenedett modern világunkba. Adjuk meg számára az esélyt, 
hogy vissza csalogasson minket a természetbe.

 

Valamennyi odúlakó madár és kisemlős faj védett!

Géczi István

Nagy pele mesterséges odúban
 
 
 
 

A Zempléni-hegység növényvilága
 
A Kárpát-medencének és így Magyarországnak, valamint a részét képező Zempléni Tájegységnek 
a növényvilága az elmúlt 10 ezer évben alakult ki. Az utolsó jégkorszak utáni felmelegedés során 
vándoroltak be különböző irányokból azok a növényfajok, amelyek ma itt élnek.

A Zempléni-hegység régi neve Eperjes-Tokaji hegylánc. Miután az államhatár kettévágja, ezért 
nem hívják már így. Eperjes Szlovákiában a Kárpátok fő vonulatainak tövében található. A Tokaji-
hegytől egy összefüggő hegyvonulat köti össze a Zempléni-hegységet a Kárpátok magasabb 



régióival. Ez lehetőséget teremt, hogy a növények a klímaváltozásnak megfelelően É-D-i irányba 
szabadon vándoroljanak.
Elsősorban két irányból érkeztek a jégkorszak után a növényfajok a Kárpát-medencébe. Egyrészt a 
magasabb hegyvidékek fajai É felől, illetve a melegebb klímát kedvelők D-ről. Ez a kettősség 
jellemző a Zempléni-hegység mai élővilágára is. Az É-i területeken, magasabb hegycsúcsokon, 
illetve a hűvösebb klímájú völgyekben találjuk meg a magas hegyvidéki növényfajokat. A 
Hegyalján, illetve a hegység Ny-i peremének D-i lejtőin a melegkedvelő fajokat. Ezek között 
nagyon sok az ázsiai, az orosz és mongol sztyeppékkel, illetve a mediterrán területekkel közös faj.
Általános jellegzetessége a Zempléni-hegységnek, hogy igen nagymértékben feldarabolódott, nem 
egy egységes tömb, hanem szinte különálló hegyekből áll.
Uralkodók az erdők. A Zempléni-hegység 85 %-a erdővel borított. Ezen belül a bükkösök azok, 
amik a magasabb részeken, 600 m fölött, illetve az É-i oldalakon találhatóak. Ezekben dominálnak 
a magashegységi fajok.
Ritka, védett faj a farkasboroszlán. Ez a cserje, igen korán, még lombfakadás előtt virágzik. 
Gyakran még hó van, amikor nyílik. Nagyon erős illata és piros bogyótermése van. A nevében a 
farkas szó, mint minden növénynevünkben, a népnyelvből ered, arra utal, hogy mérgező.

Egyik legjellegzetesebb növénye a hegyvidéknek az ikrás fogasír. Kimondottan az Északi-
Kárpátok hegyvidékén elterjedt. Magyarországon a Zempléni-hegységben gyakori, ezen kívül 
viszont csak egy-két jelentéktelen előfordulása van még. Szintén kora tavasszal nyílik, az un. 
geofiton növényeknek a csoportjába tartozik. Ha lefordítjuk, ez azt jelenti: geo-föld, fiton-növény. 
Arra utal, hogy hagymás, gumós növényként ismerjük. A földben vészelik át a telet. Ezután, 
kihasználva azt, hogy kora tavasszal még a fák nem lombosodnak ki, bőven van fény, az első 
tavaszi napsugarak hatására kihajtanak, virágoznak, és gyorsan magot is érlelnek. Mire 
kilombosodik az erdő, és elzárja a fényt, ezek már visszahúzódnak a hagymába, és ott vészelik át a 
további időszakot. (A kertekből is ismert hóvirág, krókusz, nárcisz, mind ebbe a csoportba 
tartoznak.)
Szintén a kárpáti bükkösök jellegzetes növénye a moldvai vagy kárpáti sisakvirág. Jellegzetes 
sisak alakú virágairól kapta a nevét.
Látszólag a mindenfelé gyakori vadrózsához hasonlít a havasalji rózsa. Mint a neve is mutatja, 
szintén a magasabb hegyvidékek növénye. Ez az a rózsa, ami megcáfolja a mondást, miszerint 
„Nincsen rózsa tövis nélkül.” (A rózsáknak egyébként tüskéjük van, nem tövisük.) Ez az egyetlen 
hazai vadrózsafaj, amelyiknek nincs tüskéje. Nagy és sötét színű, viszont nem illatos virága van.
A schudich-tarsóka szimbolizálhatná a Zempléni-hegységet, annak ellenére, hogy az előbbiekhez 
képest elég jelentéktelen és kevésbé látványos növény. Schudich Nándorról, az egykori 
erdőtanácsosról kapta a nevét, aki felhívta a botanikusok figyelmét erre a növényre. Az egész 
világon egyedül a Zempléni-hegységben fordul elő. Tehát un. endemikus növény, vagyis 
bennszülött. Nem fajszinten, csak alfajszinten. A Kárpátokban honos rokonának egy változata. De 
így, ebben a formában kizárólag itt él.
Az erdőknek egy jellegzetes típusa a patakokat kísérő ligeterdő, amelyben uralkodó fafaj az éger. 
Pl.: a Hotyka-völgyben Sárospatak és Makkoshotyka fölött. Szintén jellemző, hogy nagyon gazdag 



a geofiton aszpektusa, tehát nagyon magas a geofiton növényfajok aránya, pl. berki szellőrózsa, 
bogláros szellőrózsa, erdélyi csillagvirág, stb..
A Kemence-patak völgyében, a patak menti égerligetben egy igazi hegyvidéki faj, a struccpáfrány 
jellemző. A hegységben egyedül itt található. Jellegzetes páfrány. Hatalmasra megnövő levelei 
tölcséresen állnak. A legtöbb hazai páfránytól eltérően a spóráit nem a levelek fonákán hozza, 
hanem a levelek közt növő sajátos spóratermő leveleken, amik egészen a következő tavaszig 
megmaradnak. Már jönnek az új levelek, a tavalyi spóratermő levelek pedig még állnak. Mint a 
legtöbb páfránynál, levelei fiatalon jellegzetesen, pásztorbot-szerűen becsavarodottak.
Szintén jellegzetes erdőtípus az un. mészkerülő erdő. A Zempléni-hegység vulkáni felépítésű, 
vulkáni kőzetekből áll. Ezek savanyú kőzetek, tehát kalciumban szegények. Ezért az erdőtalajok is 
savanyúak. És ha még ez meredek oldallal is párosul, ahol erősebb a kilúgozódás, ott extrém 
savanyú erdőtalajok találhatók. Ezeken találjuk a mészkerülő erdőket. Jellegzetességük a nagyon 
gazdag mohaszint. Elsősorban a vánkosmoha hatalmas párnái. Ezek a legjobb gombázó helyek. A 
nyári vargányának a kedvenc termőhelye.
Jellegzetes törpecserjéje a mészkerülő erdőknek a fekete és a vörös áfonya. A fekete áfonya 
lombhullató, míg a vörös örökzöld. A fekete a gyakoribb, sokfelé megtalálható faj. A vörös áfonya 
a ritkább, védett. Teremni elég ritkán szokott. Mindkét faj a lúcos erdők jellegzetes faja. 
Ugyancsak ez igaz a részeg korpafűre. Azért hívják így, mert félig a földre feküdve nő. A 
korpafüvek a harasztfélékkel, a páfrányokkal rokonok. Virágtalan, spórás növények. Szintén a 
magas hegyvidékek lucos övében illetve az erdőhatár felső szegélyén, a sziklás cserjésekben 
fordulnak elő. Nálunk elsősorban az erdőirtások után erodálódó talajokon találják meg az 
életfeltételeiket. Mivel spórával szaporodnak, nagyon jól terjednek. Sok fajuk a világ minden 
részén elterjedt. A lapos korpafűnek olyan finom spórapora van, hogy régen állítólag hintőpornak 
használták.
Az erdőirtások, illetve fakitermelések után megfigyelhető, hogy a nyírfa, amely egy pionír jellegű 
növény, nagyon nagy számban jelenik meg az újulatban. Ezt mutatja az István-kúti nyíres, amely 
így jött létre egy valamikori erdőirtást követően. A beerdősülés megelőzésére kaszálták, a 
nyírfákat viszont meghagyták. Így jött létre egy nagy nyírliget a Zempléni-hegység közepén, 
amely már az 50-es évektől kezdve védett. Itt megtalálhatóak a korpafüvek, az áfonya mindkét 
faja, a körtikék több faja, amely szintén a mészkerülő erdőkre jellemző.
Szintén nagyon jellegzetes növényzete van a sziklakibúvásoknak, a sziklás területeknek. Ezeken 
nem tud vastag talajtakaró kialakulni, mivel az eső, a szél nagyon hamar lehordja azt. Ezeket a 
körülményeket csak speciálisan alkalmazkodott növények tudják elviselni. Ezeket a 
növénytársulásokat sziklagyepeknek hívják, pl. a sárospataki mandulás jellegzetes andezit 
sziklagyepje. Névadó és legjellegzetesebb faja a magyar kőhúr. Szintén egy endemikus, tehát 
bennszülött növény. A Kárpátokban, illetve a magyar középhegységben bennszülött. A füzéri 
Várhegy május első napjaiban a törpe nőszirom virágzásakor gyönyörű, a legkülönfélébb 
színekben pompázik. Már a faluból láthatók a Várhegy szikláin a sziklai ternyének a sárga foltjai. 
A teljesen függőleges sziklák legkisebb repedéseiben is megkapaszkodik. A kövirózsák talán a 
legjellegzetesebb sziklai növények, mint pl. a sárga kövirózsa.
Külön kell szólni a hegyi rétekről. A hegyvidéki rétek irtásos eredetűek, emberi kéz hozta létre 



őket. Mivel a hegyvidéken található települések környékén igazán szántóföldi művelésre alkalmas 
terület nem volt, ezért az erdő adta megélhetésen kívül az állattartás volt még az, amivel az 
emberek foglalkozni tudtak. Ehhez legelőkre, kaszálókra volt szükség. Ezért hozták létre ezeket a 
hegyi réteket. Ezeken a réteken viszont nagyon sok olyan növényfaj meg tud élni, amely az 
erdőben nem, mivel fényigényesebb. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a természetes gyepek 
viszont nagymértékben tönkre mentek már hazánkban. Ezek elsősorban az Alföldön voltak 
találhatók, egyrészt a lápos, mocsaras területeken, másrészt pedig az Alföld többi részén. Ezeket 
vagy fölszántották, vagy pedig lecsapolták. Tehát a természetes gyepeink nagyon nagymértékben 
összeszűkültek. Ez ad különös jelentőséget ezeknek a mesterséges gyepterületeknek, hiszen 
mintegy menedéket nyújtanak az itt honos fajoknak.
Újhuta és Komlóska között található a Zsidó-rét. Itt nagyon sok a réti kardvirág. A Zempléni-
hegység a fő elterjedési területe Magyarországon. A többi hegységünkben sokkal kisebb számban 
él. Szintén egy jellegzetes réti növény a szibériai nőszirom. Neve is mutatja, a hűvösebb éghajlat 
növénye. Nagyon nagy ritkaság a csengettyűvirág. Harangvirágféle. A többi harangvirágtól 
eltérően, meglepő módon, illatos. A Zempléni-hegységben is csak két helyen fordul elő. Nyár 
végén, ősszel virágzanak a tárnicsok. A kornis tárnics a nedvesebb gyeptípusok jellegzetes 
növénye. A hegyi tárnicska, mint a neve is utal rá, szintén magasabb hegyvidéki faj. A szártalan 
bábakalács gyakorlatilag a földön elterülő, heverő növény. Állítólag ínséges időkben a húsos virág 
fészkét fogyasztották. A hegyi tárnicska, a szártalan bábakalács a Kárpátokban is előfordulnak, az 
erdőhatár fölött, az alpesi réteken. Hozzánk onnan ereszkedtek le. A legnevezetesebb növényei 
ezeknek a réteknek a kosborfélék vagy orchideák. Ezeket általában úgy ismerik az emberek, mint 
trópusi, igen dekoratív, nagyvirágú növények. Ott általában fán élnek, un. epifiton növények. 
Azonban Magyarországon is élnek orchideafajok, de ezek talajlakók. Jóval kisebb virágúak, de 
közelebbről megnézve ugyanolyan szépek, színben és formában ugyanolyan változatosságot 
mutatnak. Leggyakoribb fajuk az agárkosbor. A kétlevelű sarkvirág egészen más alakú virágokkal 
rendelkezik. Ez a nagy alaki változatosság annak köszönhető, hogy az orchideák azok a növények, 
amik leginkább alkalmazkodtak, specializálódtak a rovarmegporzásra. Vannak olyan fajok, amiket 
összesen egy vagy két rovarfaj tud megporozni. Nem látványos faj a békakonty. A magas fűben 
elég nehéz észrevenni, hiszen sárgászöld színű, virágai alig egy centisek, eléggé bizarr alakúak. 
Az eddig ismertetett növények hegyvidéki fajok voltak. Most néhány növény a hegyaljai részről. 
Itt inkább a meleg és szárazságkedvelő növények élnek. Délvidéki, ázsiai sztyeppéken elterjedt 
növények.
A Sátorhegyen, az egykori kőbánya peremén igen bőven tenyészik a törpemandula, mely vegyesen 
a kökénnyel virítva tavasszal igen szép látványt nyújt. A törpemandula a valamikori alföldi 
erdőszegélyeknek a jellegzetes cserjéje. Ma a hegyalján található.
Egész Hegyalja területén évszázadok óta szőlőművelés folyik, és a szőlőtermesztés fénykorában 
sokkal magasabb szintig fölhatoltak a szőlők, mint manapság. A filoxéravész pusztította ki 
majdnem teljesen a hegyaljai szőlőket. Ezután már, köszönhetően a részben gépi művelésre való 
átállásnak, inkább az alacsonyabb, lankásabb, géppel művelhető területekre telepítették vissza a 
szőlőt.
Az egykor virágzó szőlőtáblák helyén sokszor áthatolhatatlan bozótost találunk. Ahol viszont 



kedvezőbben alakultak a körülmények, ott virággazdag sztyepprétek jöttek létre az egykori szőlők 
helyén. Ezeken nagyon sok védett növényfaj található.
És hogy milyen könnyen alakulnak ki sztyepprétek? A néhány éve felhagyott szőlőterületen máris 
megjelenik az árvalányhaj, amely sokszor teljes hegyoldalakat borít be. Külsőre nehezen 
elkülöníthető, négy fajuk is honos a Hegyalján. Természetesen mindegyik fajuk védett. Egyik 
legismertebb kora tavaszi faj a tavaszi hérics, amely ezeknek a sztyeppréteknek a jellegzetes faja.
Jóval ritkább a hegyi kökörcsin, amely szintén elsősorban a Zempléni-hegyvidéken illetve a 
Kárpát-medence keleti részén honos, míg a leánykökörcsin egész Magyarországon eléggé gyakori.
A pázsitos nőszirom szintén nagyon jellegzetes. Különlegessége szépségén kívül, hogy jellegzetes 
és erős sárgabarack illata van. Az egyik legféltettebb növénye a Zempléni-hegységnek a magyar 
nőszirom. Szintén bennszülött faj alfaji szinten, mint a neve is mutatja. Fokozottan védett növény. 
Ez látható a 20 forintos pénzérmén. Jellegzetes kard alakú levelei vannak.
A citrusfélékkel rokon nagy ezerjófű neve is utal rá, hogy gyógynövény. A népi gyógyászatban 
használatos, nagyon erős illóolaja van. Ez a citrusfélék jellemzője. Ahol sűrű állományban 
található ez a növény, ott szélcsendes déli időkben olyan erős az illóolajnak ez a kipárolgása, hogy 
meg lehet gyújtani. Nálunk azért ilyen nagy tömegben nem fordul elő. 
A Tokaji-hegyen felhagyott szőlőterületeken rengeteg fehér erdei szellőrózsa található, amely 
tarackos növény, nagyon gyorsan el tud terjedni. A Tokaji-hegynek az a különlegessége, hogy a 
Hegyalján egyedülálló módon, a hegylábi részeit vastag lösz takarja. Márpedig a lösz mészben 
gazdag. Az egész Tokaji-hegység vulkanikus eredetű, tehát mészben szegény kőzetekből épül fel, 
ezért savanyú talajok találhatók rajta mindenütt, a Tokaji-hegy kivétel. Nagyon sok növény 
ragaszkodik a meszes alapkőzethez, tehát más talajon nem él meg. Így a Tokaji-hegyen olyan 
növények fordulnak elő, amelyek máshol a Zempléni-hegységben nem. Két fokozottan védett ezek 
közül az ezüstös levelű gyapjas őszirózsa és a gyapjas csűdfű. A gyapjas őszirózsa már 
mindenhonnan kipusztult Magyarországon a Tokaji-hegy kivételével.

Pelles Gábor
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Rétrekonstrukciós munkák
a Zempléni Tájvédelmi Körzetben

 
A Zempléni-hegység hegyi rétjei – miként hazánk más tájain is – a XVI-XVII. század folyamán 
alakultak ki. A hegyvidék belső részein megtelepedett ember számára a mezőgazdasági 
tevékenységek közül az állattartás volt egyedül kifizetődő. Ehhez viszont kiterjedt legelőkre, 
kaszálókra volt szükség, amit erdőirtások révén nyertek. A későbbiekben vadászati célból is 
alakítottak ki erdei tisztásokat.
Ezen gyepterületek középhegységi tájaink meghatározó elemei, őrzik az egykori gazdálkodási 
forma emlékét. Bár területi kiterjedésük arányaiban nem számottevő, természetvédelmi 
jelentőségük mégis óriási. Élőviláguk ugyanis páratlanul gazdag, s nem egy olyan növény- és 
rovarfajnak nyújtanak utolsó menedéket, melyek épp természetes élőhelyeik – elsősorban az 
alföldi, dombvidéki természetes gyepek – emberi tevékenység általi pusztulása miatt kerültek 
végveszélybe. E fajgazdagság köszönhető egyrészt a mindig is extenzív jellegű használatnak, 
másrészt a gazdálkodás II. világháborút követő fokozatos megszűnésének, mivel így a legelést, 
kaszálást nem tűrő fajok is elszaporodhattak. Sajnos azonban ez utóbbi egyszersmind e réteket 
évtizedeken, -századokon át fenntartó tevékenység megszűntét jelentette, s ennek nyomán 
megindult a természetes szukcesszió, azaz az egykori erdőtársulás fokozatos visszaalakulása, a 
beerdősülés. Ez természetesen a gyepekhez, mint sajátos életközösségekhez kötődő fajok 
pusztulását okozza.
 



Kaszálás a Bohó-réten
 
Mit tehet a természetvédelem a hegyi rétek megőrzéséért? A válasz kézenfekvő: vissza kell állítani 
az egykori használati módot. Az anyagi, gazdasági és egyéb feltételek következtében 
természetesen elsősorban a kaszálás jöhet szóba. Az 1980-as években a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem néhány lelkes biológus hallgatója kezdett ez irányú terepi kísérleteket a 
Zempléni-hegység szívében, a Gyertyánkúti-réteken. Megtalálták a réteken elsőként megtelepedő 
nyírfák kiirtásának hatékony módját (ami e faj erőteljes sarjképzése miatt nem egyszerű), s 
tevékenységük igazolta, hogy kaszálással a rétek fenntarthatók, sőt a már beerdősülőfélben lévő 
részeik is rekonstruálhatók. A 90-es években a régió társadalmi szervezetei, elsősorban a Zempléni 
Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni 
Helyi Csoportja is aktívan bekapcsolódott a rekonstrukciós tevékenységbe. Éveken keresztül 
szervezték a táborokat, toborozták a tagság természeti értékekért személyesen is tenni akaró 
tagjait. Erőfeszítéseik nem voltak hiábavalóak: a kezelésbe vont 5-6 hektáros terület mára a 
hegység legértékesebb hegyi rétjévé vált.
A rekonstrukcióra szoruló és rendszeres kezelést igénylő gyepek kiterjedése azonban több száz 
hektárra rúg. Nyilvánvaló, hogy ilyen volumenű munkát csak gépekkel lehet elvégezni. 2001-től 
nyílt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, mint a Zempléni Tájvédelmi Körzet természetvédelmi 
kezelőjének lehetősége arra, hogy – esetenként az illetékes erdőgazdálkodókkal együttműködve – 
kiterjessze a rekonstrukciós tevékenységet. Ez biztató a jövőre nézve, azonban számos 
megoldandó kérdés van még:
– Meg kell találni az egyes gyeptípusokra vonatkozóan a kaszálás optimális időpontját. Ugyanis a 
teljes vegetációs időszakban lehet éppen virágzó ritka, védendő növény, melynek lekaszálása azt 
jelenti, hogy magot nem érlelhet. Figyelembe kell venni továbbá a növényevő, illetve szaporodás 



szempontjából egy-egy növényfajhoz kötődő rovarok igényeit is. Hosszú távon valószínűleg 
megoldást jelenthet, hogy egyes területeket nem szükséges minden évben lekaszálni.
– Nagyobb egybefüggő területek csak traktor vontatta kaszálógéppel kezelhetők hatékonyan, 
ennek alkalmassága azonban korlátozott: egyenetlen, zsombékos terepen nem lehet vele dolgozni 
(márpedig az ilyen nem ritka), tömöríti a talajt, s gondot okoz egyes növénycsoportok vagy 
egyedek kikerülése, amire pedig esetenként szükség van. A hagyományos kézi kaszával illetve az 
utóbbi években elterjedt adapteres bozótirtókkal a természetvédelmi igényeket mindenben 
kielégítő módon lehet dolgozni, ezeknek viszont a hatékonysága viszonylag alacsony, így 
alkalmazásuk ember- és költségigényes. Nem is beszélve a széna összegyűjtéséről, ami sokszor 
csak kézi erővel végezhető.
– Nem kis gondot okoz a lekaszált fű hasznosítása is, hiszen helyben nincs rá igény, elszállítani 
viszont nem éri meg.
Mindezek ellenére az eddig elvégzett munka tapasztalatai, tudományos vizsgálatokkal igazolt 
eredményei alapján joggal reménykedhetünk abban, hogy a Zempléni-hegység hegyi rétjeinek 
virágpompájában még sokáig gyönyörködhetünk.
 

Pelles Gábor
 
 
 

Védett bogarak a Zempléni-hegység területén
 
A Magyarországon védett és fokozottan védett 140 bogárfajból jelenlegi ismereteink alapján a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet területén 42 faj előfordulásáról, populációjáról tudunk. Egy bogárfaj, 
a zempléni futrinka, fokozottan védett. Van még 20 olyan bogár, amely a hegységben él, csak a 
ZTK területén nincsenek kimutatva. További 16 faj előfordulása ismert a környező tájról, 
Zempléni déli feléből, illetve az érintkező Hernád-völgy területéről. Nagy bizonyossággal e fajok 
populációi a ZTK területein is előfordulnak. További fajok vannak, amelyeknek csak régi, 20 
évnél régebbi előfordulása ismert, illetve néhány olyan védett állat is előkerülhet innen célzott 
kereséssel, amelynek eddig a közelből nem voltak adatai, de élőhelyigénye ezt várhatóvá teszi.
A védett bogarak első csoportját a bábrablók alkotják. Az aranypettyes bábrabló elsősorban a 
síkságon fordul elő. A Zempléni-hegység peremterületein elterjedt, kötött talajú (agyagos, löszös) 
gyepekben él. Mezőgazdasági területeken, különösen lucernásokban tömeges is lehet 
alkalmanként, ha táplálékai a tücskök, sáskák lárvái elszaporodnak. Közeli rokonát, az aranyos 
bábrablót a ZTK területéről csak szóbeli közlés alapján ismerjük, de bizonyos, hogy él a 
területen, mint ahogy a közelből (Abaújszántó) már előkerült. Általában idősebb fák, fűzfák, 
nyárfák, tölgyek törzsén és ágain vadászik zsákmányára, a talajon keveset tartózkodik. Az erdők 
természetes (elsősorban hernyó-) kártevői elleni védelmében jelentős faj. Állománya az elmúlt 
évtizedekben valószínűleg a vegyszeres erdőkezelések miatt országosan lecsökkent.
A védett bogarak egyik nagy csoportját, a ragadozó életmódú, elsősorban éjszaka mozgó futrinka 



fajok képezik. Egyes fajaik jól ismertek, másokról nagyon kevés információval rendelkezünk.
A Zempléni-hegységben a sokszínű futrinka erdőszegélyek vagy erdei tisztások magasan növő 
lágyszárúi között fordul elő. A ZTK területén legnagyobb állománya a Gyertyán-kúti-rétek fiatal 
nyíreseiben tenyészik. Az ilyen állapotú helyek és más bokros erdőszegélyek fenntartása kedvez e 
fajnak.
A ragyás futrinka Magyarországon a folyók árterületén gyakori, de egyes magasabb 
hegységeinkben a csapadékos klíma miatt gyepi fajként él. Alkalmanként nappal is vadászik. 
Télen rendszerint korhadt fákban található, ilyenkor csoportosan telel, sokszor más fajok 
társaságában. A ZTK területén sajátos alfaja él, elsősorban a patakok mentén és a csapadékosabb 
mikroklímájú hegyi kaszálóréteken.
Magyarországon a nagyobb vizek mentén többfelé megtalálható a szárnyas futrinka. A ZTK 
területéről nem ismerjük, de elképzelhető, hogy mocsaras, lápos részeken kisebb populációi 
tenyésznek.
A Zempléni-hegységben sokfelé, erdeiben és erdőkhöz közeli gyepjeiben egyaránt előfordul a 
selymes futrinka. A bőrfutrinka meglehetősen gyakori, nagyobb esőzés után nappal is mozog. 
Nagyon gyakran látható a domború futrinka is. Néha napközben is lehet vele találkozni. A ZTK 
területén jellemző. A bükkösökben és a hűvösebb, csapadékosabb erdős részeken jelentős 
populációja él. A patakok árterén fordul elő, leginkább égeres és füzes ligetekben a mezei 
futrinka. (Alföldi mocsaras, árteres tájakon sokkal jellemzőbb, mint a hegyvidéken.)
Az Északi-Középhegységben elterjedt faj az aranypettyes futrinka. A Zempléni-hegységből két 
pontról tudtuk kis populációjának jelenlétét kimutatni. Élettere a bükkös erdőkben, égeres 
ligetekben van. Tudományos szempontból érdekes, hogy az itt adottnak tűnő feltételek ellenére 
miért nincs a ZTK területén jelentősebb populációja.
A bükkösök, gyertyános-tölgyesek zónájában jellemző, az égeres, füzes patakok mentén terjedni is 
képes a lapos kékfutrinka. A ZTK területén állományát idős, korhadó fák megőrzésével lehet 
fenntartani.
A Magyar Természettudományi Múzeumban őrzik a kárpáti futrinka Kemence-völgyből 
származó egyetlen példányát. Az elmúlt közel 50 évben a keresések ellenére sem talált senki még 
egy újabbat.
A balkáni futrinka a Közép-Európa délkeleti részén és a Balkán-félszigeten élő faj legészakabbra 
elterjedt alfaja. A hegység melegkedvelő, gyepfoltokkal kevert tölgyeseiben, az ezek helyén 
megmaradt bokrosokban fordul elő.
A ligeti futrinka Magyarországon a hegyvidékek és a csapadékosabb Dunántúli-dombság 
területének lombos erdeiben elterjedt. Jellemzően, és a ZTK területein is, a bükkösök, gyertyános-
tölgyesek illetve az ezek helyén telepített más erdők talajának ragadozója. A zárt erdőket is 
kedveli, a gyepekben nem távolodik messzire a bokros szegélytől, amit viszonylag vékony 
szárnyfedőjével is magyarázhatunk.
A pompás futrinka a Kárpátokban elterjedt bennszülött fajunk. A Zempléni-hegységben is 
előfordul, de nem tömeges. Magyarországon az Északi- és Keleti-Kárpátokban kialakult alfaja 
csak a Zempléni-hegységben és az Aggteleki-karszt területén fordul elő. Élőhelyei a bükkösök, 
gyertyános tölgyesek illetve ezek bokros erdőszegélyei. Populációinak legnagyobb része a ZTK 



erdős részeire tehető. Kelet felé a Bózsva, dél felé az Aranyos-patak számít ismert elterjedési 
határául. A Hegyalja szőlővidékét egyedül Sátoraljaújhelynél éri el. Táplálkozási célból az imágók 
(kifejlett rovar) néhány méterre kijárnak a művelt szőlőkbe is.
Az érdes futrinka a Zempléni-hegység felhagyott legelőin, sztyepplejtőin került elő, sokszor az 
erodálódó utak mentén. A zárt erdőket kerüli, de életmódjának folytatásához szüksége van a 
bolygatásmentes gyepek talajára.
A tölgyes öv lakója a rezes futrinka, de jól alkalmazkodott emberi településekhez is. A 
folyóártereken a keményfa ligetekben helyenként gyakori, de a Bodrogköz területéről ismert 
három előfordulása közül egyedül a Long-erdő őriz erős rezes futrinka populációt. A Zempléni-
hegység területéről egyetlen olyan állományát sem ismerjük, amely a bükkösök, gyertyános-
tölgyesek vagy cseres-tölgyesek illetve az égerligetek biotópjaiból származna. Viszont a füzes 
patakpartok, parkok, emberi települések több pontjáról is előkerült. Valószínű, hogy eredeti 
élőhelyei (a mezofil erdők) mind eltűntek (ezeknek helyén lakunk, szántunk stb.), s ezért 
találkozhatunk a rezes futrinkával lakott területeink közelében.
A vízi futrinka montán, higrofil (nedvességkedvelő) faj. Az imágó nappal mozog, a víz alatt 
futkos zsákmánya után. A vízbe esett apróbb állatokra vadászik. Jelenleg ismert hazai populációi a 
Zempléni-hegység központi részének égerligeteiből kerültek elő. Rendkívül fontos a vízi futrinka 
ZTK területén található legnagyobb hazai populációjának megőrzése, amit az égerligetes 
patakvölgyek háborítatlansága tart fenn.
A kék futrinka a Dunától keletre élő erdei faj, de olykor a nedvesebb gyepekbe is kimerészkedik. 
A Zempléni-hegységben gyakori, és az itteni településeken is megtalálja életfeltételeit.
 

Zempléni futrinka
 

A zempléni futrinka életmódjával kevés 
szakirodalomban lehet találkozni, mert elterjedése a 
Kárpátok belső ívének északkeleti részére korlátozódik. A 
legtöbb európai szerző ezt a fajt (vagy alfajt) kihagyja 
művéből. Nálunk az Északi-középhegységben nyugat felé 
a Bódva vonaláig terjed. Magyarországon fokozottan 
védett futrinka. Élőhelyei zömmel nedves erdőszélek, 
ligetek, de kerüli a hosszabban árvizes részeket. 
Röpképtelen, valószínűleg a talajban telel, s viseli el a 
kisebb elöntéseket.
A sárgalábú cirpelőfutó humuszban, korhadó avarban 
gazdag talajú erdőkben tenyészik. A zárt erdőkben, 
erdőszegélyeken a ZTK területén elterjedt, de sehol nincs 
nagy példányszámú populációja. Közeli rokonánál 
mintegy harmadával ritkább. A gyakori fekete 
cirpelőfutó főleg a völgyek lakója. A ZTK területén 
főként a patakvölgyek, szurdokok őserdő-jellegének 
megtartásával segíthetjük a cirpelőfutók populációinak 
fennmaradását.



Az Északi-középhegységben nagyon ritka a kerekvállú 
állasbogár. Magyarországon nem védett, de Európai 
Uniós jelentőségű faj, ezért minden ismert állományát, 
élőhelyét meg kell őrizni. A ZTK két területén a földön 
heverő, korhadó bükk, gyertyán és éger törzseit, tuskóit 
óvni kell.
A széles tavicsíkbogár füzérradványi lelőhelye 
feltételezni engedi, hogy a hegység mesterséges tavaiban 
tenyészhet kisebb populációja.
A nagy szarvasbogár elterjedt az alacsonyabb 
hegyvidék, a dombvidék és a síkság erdeiben. 
Állományainak megóvása a ZTK területén is egybeesik 
az idős lomboserdők állományának fenntartásával, 
különös tekintettel a tölgyek, fűzfák, égerek, bükk és 
gyertyán fáinak megóvásával, az irtott területeken a 
tuskók kihúzásának megakadályozásával.
A kis szarvasbogár Magyarországon kifejezetten gyakori 
faj. Számos fafaj korhadékában fejlődik, még a vasúti 
talpfában is megél. A ZTK területén is jelentős 
populációja él, s ezt az összes fák kivágásán kívül semmi 
nem látszik veszélyeztetni.
A tülkös szarvasbogár a bükk őserdői állományaihoz 
kötődik. A bogár más lombos fák fehéren korhadó 
tuskóiban is képes tenyészni, de élőhelye mindenképpen 
hűvös, nedves éghajlatú kell, hogy legyen. 
Magyarországon főleg idős bükkösökben, 
szurdokerdőkben lehet rövid rajzásidejű imágóival 

találkozni, leginkább az alkonyati órákban. A ZTK területén jelentős állománya él, amelynek 
megőrzése az idős bükkösök őserdő-jellegű magterületeinek létrehozásával lehetséges.
A Zempléni-hegység területén alig vizsgált fajok a nyolcpettyes virágbogár, a pompás 
virágbogár, a rezes virágbogár és a bogáncs-virágbogár.
Az orrszarvúbogárnak a ZTK területéről friss adata nincs, de bizonyos, hogy él a területen. 
Mindenképpen idős erdőrészek, fáslegelők a tenyészőhelyei.
A holdszarvú ganéjtúró állománya a jellegzetes legeltető állattartás megszűnésével erősen 
lecsökkent. Eltűnését csak az állattartás külterjes, legeltető módjával lehet meggátolni a ZTK 
területén is.
Nagyon ritka díszbogaraink a tükrös díszbogár és a tölgyfa-díszbogár. Utóbbi Magyarországon 
az elmúlt 150 évben mindössze 17 helyről került elő, amiből három a Zempléni-hegységből való. 
A tölgyesekben elterjedt, de hazánkban nagyon ritka.
A skarlátbogár a bükkös öv erdőlakó faja. Lapos testével fák leváló kérge alatt él ragadozó 
életmódot. A ragadozó lárva és imágó egyaránt elhalt vastagabb fatörzsek, leginkább bükk, nyár 



kérge alatt vadászik. A ZTK területén a kint hagyott rönkökkel gyarapítható állománya, erősíthető 
a populáció. 

A bolygatatlan száraz gyepek őrzik a dél-orosz pusztákon, balkáni füves területeken elterjedt 
ráncos gyászbogárt. A ZTK területéhez közeli, újabban felfedezett kis populációja sejtetni 
engedi, hogy esetleg a Zempléni-hegység peremének szárazabb, leginkább a löszös talajokon 
telepedett gyepjeiből előkerülhet.
A kis bíborbogár Magyarország erdeiben sokfelé elterjedt. A zempléni tájakon nem ritka, a 
hegyvidéken kívül pl. a Long-erdőben is él. A ZTK területén főként a patakvölgyek, szurdokerdők 
számítanak otthonának.
A kiránduló szeme elé leggyakrabban a változatos színű és méretű cincérek kerülnek. Védett fajai 
közül a Zempléni-hegység területének déli peremein, folyóártéren és lakott területeken kerültek 
elő a diófacincér példányai. Polifág, lárvái lombosfák vastagabb törzseiben több évig fejlődnek. 
Az imágó nyár végén este, éjjel rajzik, ritkán kerül szem elé.
A kétszínű nyárfacincér Magyarországon kevés helyről ismert. A Zempléni-hegység délebbi 
részein vadgesztenyés parkokban jelentős populácói élnek. Az imágók rejtett, nagyrészt fák 
odvában töltött nappali életük miatt ritkán kerülnek szem elé.
A selymes cserjecincér magyar neve csalóka, mert az imágó kizárólag a tarka imola virágzatának 
alján, oldalán, lárvája ennek gyökerénél található. Közép- és délkelet-európai faj, a melegkedvelő 
tölgyesek sztyepprétjein él.
Magyarországon csak az elmúlt évtizedekben került kimutatásra, elsőnek a Zempléni-hegységből a 
szalagos karcsúcincér. Égerben, fűzben fejlődik lárvája, de pontos élőhelyi igénye nem ismert. 
Nagyobb populációi csapadékosabb vidékeken tenyésznek.
Magyarország alig néhány középhegységi pontjáról ismerjük a nagy fürkészcincért. Ismert és 
még ismeretlen populációit az őserdő-jellegű, beteg és kitört fákat helyszínen hagyó kezelés 
őrizheti meg.
Hazánk tölgyerdeiben sokfelé előfordul a nagy hőscincér. Kizárólag idősebb fákban fejlődik. Az 
alföldi és középhegységi tájak mindegyike alkalmas életteréül, azonban az idős tölgyes erdők 
eltűnése állományát jelentősen megcsappantotta. Jelenleg parkok, fáslegelők, útjelző fák 
számítanak tipikus előfordulási helyének. Ezek elöregedése, kivágása a populációk végleges 
eltűnését eredményezheti.
A sápadt éjicincér imágója éjjel mozog a fák törzsén, így terepi megfigyelése nehéz, populációi 
bizonyosan erősebbek, mint gondoljuk. Kis távolságra fényre is repül, így sok populációja 
kimutatható lenne. Védelmét az idős tölgyes erdők, fáslegelők tölgyfáinak fenntartása, a nyáron 
kivágott és erdőben hagyott tölgyfák rakásainak elviteli tilalma segítené elő.
A havasi cincér a csapadékosabb klímájú területeken, főként bükkös erdőkben elterjedt faj. A 
ZTK-beli állománya viszonylag kicsi, azt a bükkös erdők fenntartása meg tudja őrizni.

A Zempléni-hegységben kevés helyről ismert fajok a 
bíborcincér, vércincér, mandulacincér, borókacincér, 
gyászcincér, daliás cincér, feketemintás gesztcincér, keskeny 
tölgycincér, macskaherecincér, sarlófűcincér, árgusszemű 



cincér, és a magyar bogáncscincér. A Bodrog árterének egyes 
részein nem ritka a pézsmacincér. A szalmacincért a Hernád 
magaspartján Vizsolyig, a hegység nyugati részén Abaújszántó, 
Boldogkőváralja illetve Sima gyepes területeiről sikerült 
kimutatni, s a Hegyaljánál is Bekecstől és Tarcaltól 
Sárospatakig jutott északra. Nevével ellentétben nem 
gabonafélék, hanem főként franciaperje és siska-nádtippan 
szárában fejlődik. A laposorrú ormányosbogár Európa déli 
részeinek tölgyeiben elterjedt, Magyarországon sokáig 
eltűntnek hitt faj. Újabban sok helyről előkerült ismét, így pl. 
Sátoraljaújhelyről is. Tölgyek vastag, nem korhadó ágaiban 
fejlődik, fényre is repül. Különös alakja, mimikri-színe miatt 
nehéz észrevenni.

Különösen akkor láthatjuk a zempléni tájak változatos, fajgazdag rovarvilágát, ha a hegység 
egészét, a tokaji hegycsoportot, a Hernád magaspartját és a Bodrog árterét is együtt vizsgáljuk, 
mert így képeznek ezek szerves, egymásra is ható egységet az élővilág egészében.
 

Hegyessy Gábor
 
 

Borókacincér rágásképe
 
 
 
 

Kétéltűek, hüllők a Zempléni tájegységben
 
A kétéltűek vizekhez kötődő élőlények, a nagyobb tavaktól az egész kis pocsolyákig mindenhol 
előfordulnak. Egyes fajaik állandóan a vízben tartózkodnak, mások csak bizonyos időszakban. A 
víz fontosságának egyik oka a szaporodás, mely vízhez kötött. Másik ok: a vizes, párás élőhely a 
kiszáradásuk megelőzése miatt fontos. Bőrlégzéssel, ezzel a kevésbé fejlett légző rendszerrel 
egészítik ki légzésüket. A bőrük mirigyváladékoktól nedves. A mirigyek a védekezésnél is 
fontosak, ezekkel ugyanis méreganyagokat választanak ki. Hazánkban 16 faj fordul elő, ebből 4 
faj a farkos kétéltűek közé tartozik. Ilyenek a szalamandrák, gőték. Valamennyi honos Abaúj-



Zemplén tájain.
A kétéltűeknek változó a testhőmérsékletük. A hallásuk gyenge, főleg a békáknál. A szaglás nem 
jellemző. Látásuk, méretükhöz képest viszonylag jó, 0,5 métertől 2 méterig is ellátnak, főleg a 
békák. Mindegyik faj védett!
 
A foltos szalamandra jellegzetes, könnyen felismerhető faj, kb. 20 cm hosszúságú. Sárga foltok 
tarkítják. Ez a foltozás minden állaton egyedi. A foltok bőrmirigyek, bennük méreganyag 
található, melynek a neve szalamandrin. Ez az anyag az idegközpontokra hat. Ezért nagyon fontos, 
hogy ha hozzáértünk az állathoz, akkor kezet kell mosni utána. Szembe kerülve, gyulladást 
okozhat. Lassú, kígyószerű a mozgása, melyet kis lábai segítenek. A Zempléni-hegység 
patakvölgyeiben általánosan elterjedt. Éjszaka aktív, de esős időben nappal is találkozhatunk vele. 
Rejtekhelyei kis sziklaüregek, repedések, földi üregek, de farönkök, fatuskók alatt is szívese 
megbújik. Rovarokkal, lárvákkal, csigákkal és férgekkel táplálkozik. Szaporodása érdekesnek 
mondható, mivel a nőstény már a lárvákat hozza a világra. Benne fejlődnek a peték lárvává. 
Források, patakok, csendesebb részein fejlődnek ki októberre, de akad olyan eset is, amikor 
lárvaként telelnek át. A lárváknak külső kopoltyújuk van. A kifejlett szalamandra rossz úszó, 
elsodorhatja a patak. Négy éves korukra érik el az ivarérettséget.
Az alpesi gőte közepes méretű, 8-12 cm hosszú. A hím és a nőstény kinézetre eltér egymástól. 
Elsősorban hegyvidéki faj, 400-600 m magasságban él szívesen, de a Zemplénben 180-200 
méteren is megtalálható. Magyarországon belül legnagyobb számban a Zempléni-hegység 
területén fordul elő. Nászidőszakban vizekben találkozhatunk vele, egyébként éjszakai életmódot 
folytat. Nagyszámú petéit a nőstény egyesével, gondosan helyezi el a vízinövények levelei közé. A 
szárazon férgekkel, csigákkal, rovarokkal táplálkozik, vízben pedig akár ebihalakat és gőtelárvákat 
is elfogyaszt.

A pettyes gőte nevét a hím pettyeiről kapta. Ennek hátán 
hullámos háttaraj található. Főként az alföldek lakója, de 
dombvidéken is megtalálhatjuk. E faj a leggyakoribb. 
Tavasszal – a téli álmuk után – egészen korán 
elfoglalhatják a vizeket, kisebb pocsolyákat. Az erdei 
pocsolyáktól, a keréknyomokban összegyűlt vizektől a 
Bodrogig szinte minden vizes élőhelyen megél. Szereti a 
tiszta, nem túl hideg vizű, buja növényzetű tócsákat. 
Kevésbé kötődik a vízhez, párzás után a víztől nagy 

távolságokra is találkozhatunk egyedeivel.
Tarajos gőte

 
Legnagyobb testű gőténk a tarajos gőte, 14-16 cm. Ezt újabban dunai gőtének nevezik, külön fajnak 
tekintik. Eddig csak az alföldi (Bodrog- és Ronyva-ártér) és hegylábi tájainkról került elő.

 
A vöröshasú unka 4-5 cm nagyságú, narancsvörös színű has jellemzi. Szemölcsös bőre van, és 



barnás - élénk zöld háta. Sík vidékeken általánosan elterjedt, de dombvidékeken is előfordul. 
Szinte mindenhol megtalálható, egészen kis pocsolyákban is. A kifejlett egyedek is a vízben 
maradnak. Petéiket egyesével vagy kisebb csoportokba rakják le növényekre. Mérgező 
mirigyváladéka van. Veszély esetén hanyatt fordulva holtnak teteti magát – ezt nevezik 
unkareflexnek. Élőhelyein könnyen megfigyelhető.
A sárgahasú unka inkább hegyvidékeken él. A hegylábi vizekben, patakvölgyekben a két faj 
keveredik is egymással (hibridizálódik), így itt csak a genetikai elkülönítés segíthet a 
meghatározásnál. A Zemplénben gyakori, az alkalmas vízállásokban mindenhol előfordul.
A barna ásóbéka elsősorban síkvidéki területeken elterjedt. Eddig a Bodrogközben bukkantunk 
rá. Többnyire laza, homokos, löszös talajokat részesíti előnyben. Napközben 50 cm vagy akár 2 m 
mélységben ásott lyukakban rejtőzik. Éjszaka jár zsákmány után. Nagy szemeinek a szembogara 
függőleges hasítékú. Párás napokon napközben is előjön. Vizekben csak párzáskor van jelen – 
melyről petezsinórja árulkodik. Feltűnően nagy, akár 8-10 cm, lárvái (ebihal) vannak, de 15 cm-s 
is megtalálható. Csak a következő év nyarára fejlődnek ki békává.

Barna varangy

 
 

 



Barna varangy
 

A barna varangy egyik legnagyobb békafajunk. Barnás szín, szemölcsös, mirigyekben gazdag 
bőr jellemzi. Mindenhol előfordul, erdőkben, településeken egyaránt. A tavaszi vonulás 
alkalmával sajnos rengeteg elpusztul az utakon, mivel a telelőhely több kilométerre is lehet a 
szaporodó helytől. Párzáskor egy nőstényre több hím is rákapaszkodik. Tavasszal zsinórszerűen 
lerakott petéi jelzik jelenlétét. Párzás után elhagyják a vizet. Kizárólag éjszaka aktívak. Nagy 
méretükből és gyors anyagcseréjük adódóan nagyon sok rovart, férget, csigát pusztítanak el. Ők 
kertjeink biológiai védelmezői. A zöld varangy kisebb és karcsúbb. Mindenütt előfordul, a városi 
kertekben e faj a jellemzőbb. Életmódja megegyezik a barna varangyéval.
A zöld levelibéka kis termetű, kecses béka. Fűzöld a színe, de hangulattól, környezettől függően 
változhat szürkés, barnás és feketésbarna színűvé. Tájainkon általánosan elterjedt. Az egyetlen 
falakó békánk, magasan a lomkoronában él, de nádasokban, bokrokban alacsonyabban is 
megtalálható.

A barna békák közé tartoznak a gyepi, erdei és mocsári békák. Barnás színezetűek, kivéve a 
nászruhás mocsári hímet, mert az égszínkék. Szaporodáskor a vízben élnek. A szárazföldön nagy 
ugrásokkal mozognak. E fajok elkülönítésénél a sarokgumókat kell megfigyelni, valamint a 
bokaizület mennyire nyúlik túl az orrcsúcson. A gyepi béka hegyvidéki faj. Robosztus termet, 
zömök alkat jellemzi. Egészen korán, február végén petét rakhat (Petéi ekkor azonban még 



megfagyhatnak.). A mocsári béka a Bodrog árterületéről ismert. Az erdei béka a Zemplénben 
általánosan jellemző.

A zöld békák a kecskebéka, tavi béka és a kis tavi béka. Nagy testű, zöldes, tarkás békák. 
Nehezebben elkülöníthető fajok. Inkább síkvidéken jellemzők, de dombvidéken is előfordulnak. 
Fejlett hangadás jellemzi őket. A tavi béka a legnagyobb békánk, 17 cm-t is elérhet. Fejlett 
úszóhártya található az ujjai között, ez szükséges a vízi életmódhoz. Főleg tavakban, 
kubikgödrökben, nagyobb pocsolyákban él. Szüksége van az állandó vízre, viszont kerüli a gyors 
folyású vizeket.

 

A kétéltűek számára veszélyt jelent élőhelyeik megszűnése, feltöltődése, a vizek kiszáradása. 
Természetes ragadozóik a madarak, hüllők. A vándorló fajoknál nagyon gyakori az elütés. Ezeken 
felül problémát jelent a tudatlan és oktalan pusztításuk.

 

A hüllők mind a 15 faja védett hazánkban. A Zempléni Tájegység területéről eddig 11 faj került 
elő. Szarupikkelyeik vannak, nem száradnak ki. Nincs bőrlégzésük. Szárazföldi életmódot 
folytatnak, szaporodásuk is víztől független – tojásrakás vagy elevenszülők. Időszakonként 
vedlenek. Látásuk már jobb, mint a kétéltűeknek. A kígyók süketek, testükkel érzékelik a talaj 
rezgéseit. A szaglás a nyelvük segítségével történik. Testhőmérsékletük a környezettől függ.

A zöld gyík a legnagyobb, 40 cm hosszú is lehet. Zöldes szín és kékes színű torok jellemzi. 
Általánosan elterjedt, domboldalak, hegyoldalak, bokrosok, sziklás és nap sütette területeinek 
napozó faja. Áprilisban jön elő. A hímek harcolnak a területeikért.

A fürge gyík hosszú farka meneküléskor letörhet. Változatos élőhelyeken bukkannak fel. Nedves 
rétek, hegyvidékek, alföldi erdők egyaránt kedvelt helyei. Leggyakrabban vele találkozhatunk.

Az elevenszülő vagy hegyi gyík kis termetű, zömök gyíkfaj. Nálunk jégkori reliktum faj (a 
hidegebb éghajlatú időszak fajai közül maradt meg napjainkig). Hegyvidéki faj, viszont nálunk 
csak síkvidékről került elő. Tőzeglápokon, nedves réteken, vizenyős erdőkben találták. Nálunk az 
elevenszülés azt jelenti, hogy a tojások lerakása után a fiatalok nagyon gyorsan, fél óra alatt 
kikelnek.

A fali gyík karcsú, nyúlánk testű. Gyakori köves domb- és hegyvidékek napsütötte oldalain, 
valamint kedvelik a kőbányákat és kőfejtőket is. Lakott területeken is felfedezhetjük. Nagyon 
gyors mozgású gyíkfaj.

A lábatlan gyíknak (kuszma) kígyószerű a testalkata. 40-45 cm hosszú, világos-sötétbarna színű, 
a hímeken égszínkék pettyek vannak. A Zemplén hegy- és dombvidékein általánosan jelen van. 
Sajnos gyakran kígyónak (Rézkígyó!) nézik és elpusztítják. Veszély esetén ő is képes a farkát 
elveszíteni.

Az erdei sikló az egyik legnagyobb hazai siklónk, átlagosan 160 cm hosszú, de elérheti a két 



métert is. Színe a világos olajzöldtől a sötétbarnáig változhat. Általánosan elterjedt, főleg az 
erdőkben. Tojásait, 5-8 darabot, nyár elején rakja le, avar, föld vagy korhadó növényi részek alá. 
Igen ügyesen mozog a fákon is. Gyakran madarak fészkeit is sikerül kifosztania. Egyébként 
egerek, pockok, cickányok a fő tápláléka.

A rézsikló maximum 70 cm-re nő meg. A szürke, szürkésbarna törzsén foltsor húzódik. A ritkás 
növényzetű, napos fekvésű területeket részesíti előnyben.

A vízisikló maximális hossza 120 cm. Kékes, feketés szürke, olívzöld színű. Halántéka két oldalán 
sárga, félhold alakú folt található. Általánosan elterjedt, főleg vizek közelében, de nagy 
távolságokra is elkóborol. 12-20, de akár 40 tojást is rakhat. Jól úszik és víz alá is jól bukik. Így 
békákat, apróbb halakat is elfogyaszt. Egyébként rágcsálókat zsákmányol. Ha megfogjuk, bűzös 
váladékot bocsát ki végbélnyílásából. Az egyik leggyakoribb európai kígyó.

A kockás sikló közepes termetű. Alapszíne szürkés, sakktábla-szerű barnás, feketés foltok 
találhatók rajta. Főleg a melegebb vizű állóvizek környékén jellemző. Életmódja miatt erősen 
kötődik a vízhez.

 

Kockás sikló

 

A viperák igazi mérgeskígyók. E fajokra függőleges állású pupilla jellemző. A siklóktól eltérően 
farokvégük hirtelen vékonyodik el. Két hazai faja a keresztes vipera és a parlagi vipera. A 
Zemplén tájain csak a keresztes vipera él. 70 cm nagyságú, zömök testű. Szürkés, barnás 
alapszínű, a hátán sötét sáv húzódik végig. Hazánkban a Zemplénen kívül Szatmár-Beregben, 
Somogyban fordul elő. Márciusban jön elő telelőhelyeiről. Rejtett életmód jellemző rá. Ellenségei 
a sün, vaddisznó, kígyászölyv. Mérge veszélyes, de az állat mindig menekül, csak kivételes 
esetben vannak balesetek. Hazánkban hosszú évtizedekre visszamenőleg nem tudunk halálesettel 
járó viperamarásról!

Egyetlen hazai teknősfajunk, a mocsári teknős, a tájegységen belül a Bodrogközben találja meg 
életfeltételeit.

Szegedi Zsolt



 

 
 

„… Nekem valamennyi között legkedvesebb
Édes szülőföldem, a drága szép alföld

Hűséges lakója…
…Mostan is kedvelem és úgy tekintem én

A gólyamadarat,
Mint egyetlen való, mely egy átálmodott

Szebb korból fönnmaradt. …”
(Petőfi Sándor: A gólya. 1847)

 
 

A fehér gólya állományhelyzete és védelme
Abaúj-Zemplénben

 
A fehér gólya állományát 1994 óta évenkénti felmérésekkel ellenőrzi a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoportja. A felmérés eredményei alapján ismerté 
válik az itt élő párok száma, az állományváltozás trendje, illetve felszínre kerülnek a problémák, 
melyeket igyekszünk megoldani. 

A Zempléni HCs. Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti felében, 165 településen végzi a 
gólyanépszámlálást, összesen közel 3300 km2-en. A terület magában foglalja a Zempléni-
hegységet, a Hegyközt, a Hernád-völgyet, a Taktaközt, a Bodrogközt és a Bodrogzugot. Lenyúlik 
egészen a Sajó-Tisza torkolatig, s ide tartozik Miskolc város területe is. 
Az első négy esztendőben nem sikerült minden területhez felmérőt találni, így az ezen évszámok 



alatti adatok a táblázatban minimum értékeknek tekinthetőek. 1998 óta minden településre 
eljutunk, 2002-től pedig a Taktaköz addig fehér foltnak számító 7 települése és a külterületek is 
felmérésre kerültek. Ezen két esztendő adatai így ismét kilógnak a többi közül.

A felmérési eredményeket elküldjük az országos gólyakoordinátornak, az MME Monitoring 
Központjának, s a két illetékes nemzeti park igazgatóságnak (Aggteleki NP, Bükki NP).

1994-2003 között 245-362 pár között ingadozott a fenti területen felmért gólya párok mennyisége. 
Ez a mennyiség az országos állomány több mint 6%-a, míg a felmért terület alig több mint 3%-a 
hazánk területének. A gólya számára sikeres években a közel ötszáz fészek 75%-a lakott volt, míg 
a kedvezőtlen összhatásokkal terhelt években a 65%-ot is alig érte el a lakott fészkek aránya. A 
felmérés fontosabb adatait egy táblázatban összefoglalva mutatom be.

A felmérés egyik fontos paramétere az összes költő párra eső fiókaszám. Mivel a felmért tíz 
esztendőben nem egyformán oszlottak meg a felmért települések, így a fenti adatok közül a fióka/
pár arányszámok – mint átlagok – adnak a legjobb összehasonlítási alapot. Ez az érték 1.36 - 3.05 
között változott a 10 év alatt. A legrosszabb, 1997-es évben csak 325 fióka repült, míg 1999-ben – 
mely a 10 év legsikeresebbének mondható – 1071pd, azaz több mint 3-szor annyi, mint a 
legrosszabban! 

Ritka jó években 6 fiókát is vállalnak a párok. Ezekben az években a 3, illetve a 4 fiókás 
fészekaljak dominálnak a családméretek megoszlásában. 6 fióka csak 2 esztendőben, 7 csak egy 
alkalommal volt. 

A felmérés során összeírásra kerülnek a fészkek címe és lakottsága mellett az épülésük helye is. 
Abaúj-Zemplénben 80%-ban villanyoszlopon találjuk ezeket. 2002 óta a villanyoszlopos fészkek 
felmérése kibővült több, a fészkek megőrzését elősegítő adat gyűjtésével is (oszloptípus, 
elágazások száma, állvány típusa, -állapota, fészek vastagsága, -állapota, gólyagyilkos oszlopok). 
Az aktív fészekvédelem során egyre több oszlopos fészek alá kerül tartóállvány, mely elősegíti a 
költés biztonságát, az áramszolgáltatás zavartalanságát. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Összes fészek 187 227 295 314 392 414 405 404 466 478
Lakott fészek 182 208 264 257 322 367 344 334 358 361
Lakatlan fészek 5 19 31 57 70 47 61 70 108 117
lakottsági arány 97,3 91,6 89,5 81,8 82,1 88,6 84,9 82,7 76,8 75,5
Összes pár (Hpa) 181 205 260 245 321 362 340 326 350 357
Sikeresen költő pár (HPm) 160 168 224 145 274 305 308 282 276 288
Sikertelenül költő pár (Hpo) 17 34 36 93 40 52 32 43 68 65
Ismeretlen költési eredményű pár (HPx) 4 3 0 7 7 5 0 1 6 4
Magányos öreg (HE) 1 3 4 12 1 5 4 7 6 4
Összes kirepült fióka (JZG) 425 493 568 325 813 1071 1039 713 734 787
Jza = JZG/HPm+HPo 2,4 2,44 2,18 1,37 2,59 3 3,06 2,19 2,13 2,23



JZm = JZG/HPm 2,66 2,93 2,54 2,24 2,97 3,51 3,37 2,53 2,66 2,73
1.táblázat: A fehér gólya felmérés eredményei 1994-2003 időszakban Abaúj-Zemplénben.

 
A fészkek helyének felmérési adataiból kiderült, hogy a hagyományos fészekhelyek egy része 
eltűnt (tető, fa, széna-, szalmakazlak), másik része eltűnőben van (kémény). A kazánkéményes 
fészkelések kissé emelkedő tendenciát mutatnak a 10 év folyamán. 1-2 %-ban megjelent néhány 
alternatív helyzetű fészek, mely a faj alkalmazkodóképességét bizonyítja (víztorony, sziréna, 
gyárkémény).

Bíztató a gólya oldaláról, hogy teljes elterjedési területén mintegy 1300 állatfajt mutattak ki az 
étlapjáról. Ez szintén nagyfokú alkalmazkodását bizonyítja.

A párok mennyiségét, a költések sikerét igen sok tényező befolyásolja (időjárás, vonulás, telelés, 
zavarás, áramütés, mérgezés, vadászat, táplálékkínálat, stb.). A negatív hatások egy része emberi 
odafigyeléssel, aktív természetvédelmi beavatkozással kivédhető. Végül, de nem utolsó sorban 
néhány probléma és megoldás kerül bemutatásra helyi példák alapján.  

Az egyik legnagyobb probléma az élőhelyek állapotromlása, eltűnése. A ligeterdők, mint 
klasszikus fészkelő helyek, a legelők, kaszálók, mint táplálkozó területek száma egyre kevesebb, 
állapota egyre rosszabb. Bíztató, hogy pl. a Bodrogzug kaszálóit a BNP Igazgatóság rendszeresen 
kaszálja, megakadályozva a terület elbokrosodását. Ezeket a területeket az őshonos fás szárúakon 
kívül a tájidegen fajok, mint pl. a gyalogakác veszélyeztetik. Szükséges lenne minél több 
kistájunkon a táplálkozó területek állapotának megőrzése, javítása, illetve élőhely rekonstrukciók 
végzése. Ongán, a csordalegelőt elborító gyalogakácot irtottuk az elmúlt öt évben, s ezekből 
műfészkek épültek gólyák és ragadozó madarak számára. 

A klímaváltozás, a szélsőséges időjárás érezhető a gólyák költési sikerének, állománynagyságának 
ingadozásában is. 1997 „tavaszán” a Boszporusz térségében uralkodó télies időjárás egy hónappal 
késleltette a gólyák és más madarak hazatérését, 2001 tavasza igen száraz volt, márciusi 
porviharokkal. Több költési évben aszály uralkodott.

Az élőhely rekonstrukciók, erdő visszatelepítések, fasorok, facsoportok, mezővédő erdősávok 
visszaállítása nagyban hozzájárulna a helyi klíma kiegyenlítettebbé válásához.

Az öregedő fészkek ledőlés veszélyesek, az öreg gólyafészkes épületek lebontásra kerülnek. Ezek 
a veszélyes helyzetű fészkekben költő párok megmenthetőek fészekvékonyításokkal, 
kéményfelújítással, végső esetben fészekáthelyezéssel. (Több öreg, kéményes fészek lett így 
megmentve a pusztulástól Abaúj-Zemplénben (pl. Gönc, Bodrogkeresztúr, Bőcs, Alsódobsza, 
Mezőzombor, Sárospatak, stb.). 

Az igen vastag, nagy súlyú fészkek az elöregedett fészektartókról ledőlhetnek. Ezeket a fészkeket 
meg lehet vékonyítani, az öreg állványokat ki lehet cserélni, így a párok ismét megmenthetőek, 
helyükön tarthatóak. Ilyen sikeres beavatkozások is történtek a működési területen (pl. 
Bodrogkeresztúr, Abaújvár, Vizsoly, Hernádvécse, stb.). 



Villanyoszlopra épült fészkeken áramütés veszélyezteti a madarakat, s a fészkek sem nagyon 
stabilak. A fészkelés biztonsága növelhető a fészkek alá tett állványokkal. Az üresen felhelyezett 
tartó azonban kevésbé vonzó a madaraknak. Ezért készítünk műfészkeket a kihelyezett állványok 
foglaltságának növelésére. A fészkeket ősszel gyalogakácból, tavasszal szőlővenyigéből építjük. 
Az állványokat vagy házilag gyártjuk, főként a kazánkéményekre, míg a villanyoszlopra 
készülteket az Egyesület pályázati támogatásból gyártatja le. A kihelyezésben, s a sok védelmi 
munkában az ÉMÁSZ Rt. nagy szerepet kap, hiszen a fészkek 4/5-e a villamos hálózati 
oszlopokon épült. 1994-2003 között 156 fészeknél történtek védelmi beavatkozások (állványozás, 
vékonyítás, leszakadt fészek rekonstrukciója, műfészek kihelyezés, stb.).

Fontos az áramütést okozó oszlopok leszigetelése, melyek sok madarat elpusztítanak, 
megnyomorítanak egy életre. Ezekre is vannak sikeres példák Abaúj-Zemplén területén (pl. 
Mezőzombor, Sárospatak, Szerencs), de még sok ilyen oszlop öli a gólyákat. Ez a probléma kitartó 
munkával kiküszöbölhető.

Évente 10-12 sérült gólya kerül begyűjtésre Abaúj-Zemplénben az MME Zempléni HCs. által. A 
kézre kerülés okai leggyakrabban áramütések, kiesések, kidobások, mechanikai sérülések, 
mérgezések. Az összeszedett madarakat a Miskolci Vadas parkba, vagy a Hortobágyi repatriációs 
telepre vittük, ahol állatorvos kezelte őket. Amelyik felgyógyult, az elvonult, de sokan nem tudnak 
többé a természetbe visszakerülni. Ezeket az állatokat vagy szaporítják, vagy bemutató állatok 
lesznek az állatkertek, vadas parkok örökös lakójaként.

Az MME Zempléni Helyi Csoportja igyekszik a jövőben is a fehér gólya védelmét szélesíteni, 
hogy az országos átlagnál kétszer nagyobb sűrűségű populáció továbbra is megmaradjon Abaúj-
Zemplénben.

Köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki a Zempléni fehér gólya felmérési és védelmi munkákban 
önkéntesként részt vett! Köszönöm az ÉMÁSZ RT. dolgozóinak a szíves együttműködést a 
védelmi munkákban! 

Serfőző József
(gólyaprogram felelős)

 
MME Zempléni HCs. 3564 Hernádnémeti, Dózsa György út 80.

Tel: 46/394-433 Mobil: 30/910-5616
E-mail:serfozojozsef@freemail.hu

 
 
 
 
 

Ragadozó madarak



 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) országos egyesület, melynek 
különböző kis egységei vannak, köztük a Zempléni Helyi Csoport, amely a Zempléni-hegység, 
Bodrogköz, Hernád-völgy területén működik. Egyik főbb programja a ragadozó madarak védelme.

A Zempléni-hegység tagolt területén mély völgyek, a falvak környékén hegylábi legelők 
találhatóak. Ezek fészkelő és táplálkozó területként fontosak a ragadozó madarak számára. 
Zemplén, a ragadozó madarak szempontjából, kiemelt jelentőségű terület, nemcsak 
magyarországi, hanem európai szinten is. Ha a különböző fajok hazai területi elhelyezkedését 
nézzük, megállapítható, hogy több faj esetében itt található a legtöbb költőpár. Sok közülük keleti 
elterjedésű faj, tehát tőlünk nyugatabbra, akár csak a Dunántúlon is, nem találkozhatunk vele, vagy 
csak egy-egy párral.

Fokozottan védett ragadozó madarunk a kerecsensólyom. A 70-es évek közepén meglehetősen 
ritka ragadozó madárnak számított. Akkori állománya egyesek szerint kb. 10 pár volt, de 
feltételezhető a kb. 30 pár. Ez az a madár, melynek tojásait vagy fiókáit a solymászok a fészekből 
kiszedték és nyugat-európai országokba csempészték. Annak idején meglehetősen sok pénzt adtak 
érte. Ennek megakadályozására diákokat, illetve a madarakat szerető embereket bevonva éjjel-
nappal őrizték a veszélyeztetett fészkeket. Voltak olyan fészkek, amelyek őrzéséhez fegyveres 
segítséget is kértek a megfelelő személyektől. A védelemnek köszönhetően ma már 120-150 pár 
az állománya hazánkban. Keleti elterjedésű fajról van szó, így a Dunántúlon kevés van belőle, 
Ausztriában pedig egyáltalán nem fészkel. Mára az erdőkből szinte teljesen eltűnt, kiköltözött az 
alföldi, sík területekre, és ott költ. Fő tápláléka az ürge, bár az utóbbi években az ürge állománya is 
eléggé visszaesett. Nem épít fészket. Vagy más ragadozó madártól foglal el fészket, vagy a 
madarászok által kitett műfészekbe rakja tojásait. Hajlamos arra is, hogy a csupasz sziklára rakja a 
tojásait, ez pedig nem egészen biztonságos. Állandó madár, télre nem vonul el. Pénzben kifejezett 
értéke 1 millió forint.
Egyik leggyakoribb (leggyakrabban látható) ragadozó madarunk az egerészölyv. Főleg egereket, 
pockokat zsákmányol, mint ahogy a neve is mutatja. Erdőkben, sík vidékeken, alföldi területeken 
egy-egy kisebb facsoportban egyaránt megtalálható. Különösen télen kerül szem elé, gyakran 
láthatjuk, amikor az utak, vasutak mentén gubbasztanak a fákon. Azért is fontos madár, mert 
nagyon jó fészeképítő, elhagyott fészkeit pedig elfoglalhatják a fészket nem építő ragadozó 
madarak. (A holló is fontos fészeképítő. Hasonlóan nagy fészket épít, mint a ragadozó madarak. 
Elsősorban sziklákra, de fára is. A fészket nem építő kerecsensólyom pl. ezeket a sziklai fészkeket 
elfoglalhatja.)



A parlagi sas általában kimagasló erdőszéli fákra, azok csúcsára rakja a fészkét. Jellemző a 
fészeképítésre, hogy mindig a fa csúcsában helyezi el azt, ahonnan nagyon jól széjjellát. A 
ragadozó madarakra általánosságban jellemző a nagyon jó látás. Fajtól függően változik egy kicsit, 
de átlagosan mintha mi egy tízszeres távcsővel néznénk a világot. A parlagi sas április elején kezdi 
a kotlást. Ha emberek közelednek a fészkéhez, leugrik onnan. Ha sokszor van megzavarva kotlási 
időszakban, tönkre mehetnek a tojások, mivel az április még meglehetősen hideg. Ezek a 
nagytestű ragadozó madarak egyszer költenek egy évben, fajtól függően egy-két vagy három 
fiókát nevelnek. Kb. 3 hetes korig marad meg a fehér pihe fiókatollazat, ezután kezd csak 
növekedni a fedőtollazatuk. 4-5 éves korukra érik el az ivarérettséget, addig a tollazatuk színe is 
más egy kicsit. A fiatal madár világosabb barna, kicsit foltos, idősebb korára sötétebb barna színű, 
és fehér fejű lesz. Szárnyfesztávolsága 2 méter. Fokozottan védett, keleti elterjedésű faj. Nagyobb 
számban az alföldi területeken költ, mert ott több a táplálék. A Zempléni-hegységben és 
környékén 13 pár található.
Egyik legnagyobb testű ragadozó madarunk a szirti sas. Magyarországon csak a Zempléni-
hegységben fészkel. Máshol csak kóborlóként fordul elő. Az idén 4 pár kezdte meg a kotlást. Fára 
vagy sziklára épít fészket. Mivel nálunk szikla nem jellemző, így maradnak a fák. A pocok 
mérettől kezdve az őzig mindent képes elkapni.
Legnagyobb ragadozó madarunk a réti sas. Szárnyfesz távolsága kb. 230 cm. Csőre erős, sárga 
színű. Az öreg madárnak fehér a farka, a fiatalnak világos barna. Elsősorban a vizes területeken 
fészkel, nálunk a Bodrogzug területén. Halakkal, vízimadarakkal táplálkozik. Ő már akár 
decemberben megkezdheti a nászrepülést. Január végén, ha enyhébb az idő, de februárban már 
általában mindig a tojásokon ül. Nála fokozottan figyelni kell a zavartalanságra, hiszen februárban 
gyakran még kemény tél van, a tojások percek alatt tönkre mennének. Átvonulóként tavasszal 
bárhol láthatjuk.
Vonuló ragadozó madár a kígyászölyv. A neve is elárulja, hogy elsősorban kígyókkal, hüllőkkel 
táplálkozik, de e faj is elkapja a pockot. A Zemplénben élő keresztes viperát is megfogja. 
Elcsavarja az állat fejét, ami ezután már nem mar. Viszonylag könnyű felismerni. Egészen világos 
színezetű, fehér, alulról nézve a torka, fejének alsó része pedig barnás. Elsősorban a melegebb 
erdőkben, délies kitettségű hegyoldalakon költ, ahol tölgyes, fagyöngyös tölgyes vagy fenyő van. 
Általában fagyöngybe építi a fészkét, vagy pedig erdei vagy fekete fenyőre. Sárga a szeme. Ez 
öreg korára is megmarad, és jellemző a kígyászölyvre. 5-6 pár van jelenleg a Zemplénben. 
Nemrég még 15-20 pár volt. Sajnos csökken az állományuk. Az egész országban 30 párnál nincs 
több.
A békászósas esetében a magyarországi állomány nagy része nálunk, a Zemplénben található. 
Pockokat zsákmányol. Az erdők mélyén fészkel, vonuló madár, március végén, április elején 
érkezik vissza. Utána rakja a fészkét. Rá jellemző az un. káinizmus. Mindig két tojást rak, ki is kél 
mind a két fióka. Az egyik viszont egy-két nappal hamarabb bújik ki a tojásból, így erősebb is 
lesz, mire a másik kikel. A nagyobbik addig csibrálja, piszkálja a kisebbet, amíg az elpusztul. Így 
mindig csak egy fióka repül ki a fészekből. A tudósok mai napig nem tudják, hogy miért fektet a 
madár energiát két tojásba, ha csak egy fiókát nevel fel. Régebben voltak olyan programok, hogy 
figyelték a fészkeket, amikor kikelt a második fióka is, kivették az egyiket, kb. 3-4 hétig etették, 



nevelték. Mikor visszahelyezték a fészekbe, a másik már nem bántotta, mert ha már elveszítik pihe 
tollazatukat és kialakul a barnás fedőtollazat már nem bántják egymást, megszűnik az agresszió. A 
káinizmus tehát csak akkor él köztük, amikor egészen aprók a fiókák, mikor már nagyobbak, nem 
bántják egymást. Ezzel a tevékenységgel meg lehet növelni a kirepülő fiókák számát.
A törpesas vonuló madár. Vannak ilyen kis testű sasok is. Az egész ország területén mindössze 2-
3 pár fészkel. Madarakat zsákmányol.
Kis ragadozó madarunk a karvaly. Télen gyakran láthatjuk városokban és falvakban egyaránt, 
verébcsapat, vagy cinkecsapat közelében. Neki nagyobb testvére a héja, szürkés színű. Mindkettő 
viszonylag gyakori ragadozó madár. Madarakat zsákmányolnak.
A vörösvércse inkább a mezőgazdasági területeken gyakori. Nem épít fészket, a varjú és szarka 
fészkeket foglalja el. Főleg rágcsálókkal táplálkozik. Vörösvércsét akár Budapesten is láthatunk. 
Sziklapárkányokon is fészkel. Az ott lévő nagy épületek, tornyok kisebb ablakai, párkányai 
alkalmasak számára fészkelésre.
 
Az általunk megtalált fészkeket erdészeti térképeken jelöljük be. Ezt továbbítjuk az erdészet felé, 
az erdőben dolgozó embereknek. Ebben az esetben a Nemzeti Park természetvédelmi 
korlátozásokat hozhat. Pl. a fészek közelében nem szabad fát vágni, hiszen ezzel zavarva lenne a 
kotló madár, tönkre mehetne a költése. Megvárják, amíg kirepül a fióka, és csak azután 
kezdhetnek az adott területen erdészeti munkába. Ehhez azonban meg kell találni a fészket. És 
vajon mikor lehet megtalálni? Télen, amikor nincs lomb a fákon, könnyebben átlátható az erdő, 
messziről észre lehet venni. Ha erős a fa, amire a fészek épült, akkor azt a helyet és fészket akár 
10-15 évig is használhatják a madarak. Minél öregebb egy fészek, annál vastagabb. Télen 
megkeressük a fészkeket. Tavasszal pedig egy un. kiülést végzünk. Kiülünk egy olyan helyre, 
ahonnan messzire ellátni, és figyeljük a madarak mozgását, merre lehet a fészkük. Tavasszal a 
fészkelőhely közelében nászrepülnek. Mindenféle bukfenceket vetnek, repülnek össze-vissza a 
levegőben. Ez messziről is jól látszik.

Fontos a ragadozó madarak fészkeinek a felkutatása, számbavétele. Előfordult már, hogy parlagi 
sas fiókát a vihar kisodort a fészkéből. Egy madarász kollégánk visszahelyezte, ezzel meg lett 
mentve a költés. A segítség nélkül elpusztult volna a fióka. Ehhez szükséges, hogy ismerjük a 
fészkek helyét. Ez segít az állomány létszámának meghatározásában is.

Másik fontos ragadozó madár-védelmi munka az ürgetelepítés. Valamikor nagyon sok volt a 
hegyek lábánál, az erdők szélénél a legelő, több volt az ürge is. A kerecsensólyom, a parlagi sas 
egyik fő táplálékállata az ürge. Repülőterek mellől, árvízvédelmi töltésekről, ahol nem kívánatos 
az ürge, áttelepítjük. Ilyen helyeken összefogják az ürgéket és mi visszatelepítjük a legelőkre, 
rétekre. Az ürge is védett állat!

A ragadozó madarak számára veszélyt jelenthet a mérgezés, a csempészet és a villanyvezetékeket 
tartó oszlopok. A Hortobágyi Nemzeti Park területén található egy ragadozó madár-védelmi telep, 
a Górés-tanya. Ide kerülnek a sérült, beteg vagy csempészektől elkobzott madarak. A felgyógyult 
madarakat aztán vissza kell vadítani a természetbe. A madár méretétől függően egy kényelmes 



nagyságú ketrecben kiteszik egy rétre, ahol figyelheti, hogyan repülnek szabadon élő társai. 
Néhány nap után kinyitják a ketrecet, de még hagynak benne táplálékot, néhány napig visszajöhet. 
Kb. egy hét után már nem keresi fel a biztonságot nyújtó ketrecet.

A réteken, mezőkön, táplálkozó területeken áthaladó villanyvezetékek alatt, oszlopoknál, gyakran 
találunk elpusztult, áramütést szenvedett madarakat. Mivel nincs fa, az oszlopokra próbálnak 
leszállni, figyelni a környéket. Az ÉMÁSZ segítségével leszigeteljük ezeket az oszlopokat, 
narancssárga, műanyag un. papucsokat helyezünk fel. Elegendő anyagi forrás hiányában nem 
mindegyiket, csak a „madárgyilkos” oszlopokat.

A zempléni térségben költő ragadozó madarak fajszáma, az egyes fajok költő párjainak száma 
egyaránt kiemelkedő jelentőségű, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Az egyes fajok és 
állománynagyságuk megőrzése mindannyiunk közös érdeke és felelőssége, csak a szakemberek és 
a lakosság együttműködésével valósítható meg.

Szegedi Zsolt

 

 

 

Az éjszaka ragadozó madarai,
a baglyok

 
A baglyok az igazi ragadozó madaraknak nem közeli rokonai. Azonban mindkét madárcsoport 
távoli ősei a környezetüket ugyanazon a módon hasznosították, azzal a lényeges különbséggel, 
hogy egyik fajcsoport a világos nappalt, másik a sötétség védelmét nyújtó éjszakát használja ki. 
Akadnak olyan bagoly fajok, melyek nappal is tevékenykednek, életük igazi időszaka azonban az 
éj. Az éjszakai életmód, különösen az éjszakai vadászat határozza meg testfelépítésük jellemző 
vonásait. Barnás tónusú, gyakran fakéreg-mintás laza tollazatuk szerkezete nesztelen repülést 
biztosít. Hallásuk kitűnő.

A baglyok – mintegy 130 faj – az egész világon megtalálhatók. 
A Zempléni-hegységben 8 faj költése bizonyított. A 
legtermetesebb bagoly fajunk az uhu, mely főleg sziklafalakon 
keres alkalmas fészkelő helyet. Hazánkban mindössze 20 pár 



fészkel, amelynek nagyobb része a Zempléni-hegység 
peremterületein találja meg életfeltételeit. Itt találhatók főbb 
táplálékállatai. Köpeteik vizsgálata során leggyakrabban 
hörcsög, patkány, sün, vakond és erdei fülesbagoly kerül 
meghatározásra. Szárnyfesztávolsága 140-170 cm.

Uráli bagoly

 
Míg az uhu több földrészen is megtalálható, az uráli bagoly eurázsiai elterjedésű. Ez az uhunál alig 
kisebb, főleg zárt erdőben élő faj, költési időszakban az emberre is veszélyes lehet. (A kotlás vagy 
fiókanevelés közben megzavart uráli bagoly gyakran megtámadja a fészek közvetlen közelébe 
merészkedő, a költés eredményességét ellenőrző madarászokat.) Öreg odvas fák hiányában többnyire 
ölyvek és héják elhagyott fészkeiben költ. A részére kihelyezett mesterséges fészkelő odút nagy 
gyakorisággal elfoglalja. A Zempléni-hegység erdeiben eddig felkutatott közel 150 pár költési kedvét 
és sikerességét az erdei rágcsálók száma erősen befolyásolja. Míg pl. 1999-ben 70, addig 2003-ban 
mindössze 3 költőpárt találtunk. Ínséges időkben főleg cickányokat és igen sok nagytermetű bogarat 
is elfogyaszt. Nappal is gyakran vadászik, nem törekszik elrejtőzni, így legnagyobb eséllyel vele 
találkozhatunk.

A macskabagoly szárnyfesztávolsága már nem éri el az 1 métert. Barnás és vöröses példányaival 
is találkozhatunk. Zempléni állományáról csak becsléssel rendelkezünk. Állománya 250-300 párra 
tehető. Főként természetes faüregeket és a fekete harkály odúit használja költésre. Újabban 
mesterséges odúkban is költ. Kimondottan éjszakai életmódot folytat, így ritkábban kerül szem 
elé. Ha sok az egér és a pocok ez alkotja fő táplálékát, ám ez a bagolyfaj sok madarat is 
zsákmányol.
Főként irtások és hegyi legelők közelében találjuk fészkelve az erdei fülesbaglyot. Csupán 
egérjárásos esztendőkben költ a hegységben ez a főleg mezőgazdasági területeken élő bagolyfaj. 
Míg a síkvidékeken szarka és varjúfészkekben költ, addig a hegységben egerészölyv fészkeit 



foglalja el. Hazánkban a leggyakoribb költőfaj. Ehhez jön még a nálunk telelő északabbi 
állomány, mely novembertől-márciusig lakott területeken is megfigyelhető kisebb-nagyobb 
csoportokban. Szinte kizárólag rágcsálókat fogyaszt.
A gyöngybagoly nem sokkal különbözik a macskabagoly és erdei fülesbagoly méreteitől, ám 
megjelenésében és fészkelő helye kiválasztásában merőben más. Elülső teste sokszor fehér, 
gyakrabban narancssárgás. Tollazata finom gyöngyözéssel díszített. Főként épületekben és 
tornyokban keres fészkelő helyet, és jó pockos években sok (6-10) fiókát is fölnevel. Mivel az első 
tojás lerakásától folyamatosan ül a tojásokon, a fiókák nem egyszerre kelnek ki és így méretük 
között nagy különbségek adódnak. Jelenlétük kevéssé észrevehető.  Míg a többi bagolyfaj 
huhogása, füttyögése kilométerekre is elhallatszik, addig a gyöngybagoly rekedt hangjára kevésbé 
figyelünk. A hegység peremterületein él.
A kuvikok kis termetű baglyok. A közönséges kuvik is épületek lakója. Mezőgazdasági területek 
közelében keres fészkelésre alkalmas elhagyott épületeket, de lakott helyeken is gyakran 
megtelepszik. Szélcsendes, enyhe délutánokon, kéményeken ülve pillanthatjuk meg. 
Nászidőszakban hangos tőle a környék. Tápláléka rágcsálók és verebek, ám sok rovart és gilisztát 
is fogyaszt.

A füleskuvik a gyümölcsösök tipikus fészkelője. Költöző. Főként enyhe májusi éjszakákon 
hallhatjuk füttyentéseit. Nappal sűrű bokrok alján bújik el, ahol rejtő színe miatt szinte 
észrevehetetlen. Az utóbbi években folyamatosan csökken a hegyaljai gyümölcsösökben fészkelők 
száma, annak ellenére, hogy sok fészkelésre alkalmas faüreg található. Több esetben mesterséges 
odút is elfoglalt, ha azok magasra voltak felerősítve. Főleg rovarokat, szöcskéket és sáskákat 
fogyaszt, de fiókanevelés idején gerinceseket is zsákmányol.
Téli kóborlásain fenyveseink közelében a gatyáskuvik fordul elő rendszertelenül. Az északi 
területek és magashegységek fenyveseinek fészkelője, ám 1997-ben két pár költése is bizonyítást 
nyert a Zempléni-hegységben. Fekete harkály odúját használták költésre, és fiókáikat sikeresen 
felnevelték. Költésük végeztével csupán erdei egerek maradványait találtuk az elhagyott odúk 
alján.
Hazánk összes bagolyfaja védett, mely a ritka kóborlókra is vonatkozik.

A baglyok egészben nyelik le a táplálékukat. A meg nem emésztett csontot, szőrt, kitinpáncélt 
bagolyköpet formájában kiöklendezik. Ezeket összegyűjtve és szétszedve meg lehet állapítani, 
hogy az adott madár mivel táplálkozott. A bagolyköpetek az emlőskutatók számára is sok 
információt nyújtanak. Megállapíthatják, hogy egy-egy területen milyen kisemlősök élnek.

A baglyok nem építenek fészket. Nagy faodvakban vagy más ragadozók által elhagyott fészkekben 
költenek. Az öreg, odvas fákban szegény erdőkben költőládák kihelyezésével segítjük eredményes 
szaporodásukat. Védelmi munkánkkal is szeretnénk elősegíteni, hogy e nesztelen reptű éjszakai 
vadászok továbbra is részét képezzék tájaink élővilágának.

 

Sérült madarak megtalálását az MME Zempléni Helyi Csoportja felé jelenthetik. (MME Zempléni 
Helyi Csoport, 3884 Boldogkőújfalu, Kiss I. u. 14. tel: 46/306-106, 06-30-2394521)



Petrovics Zoltán
 
 
 
 

Az éjszaka bőrszárnyú vadászai
 

Vízi denevér

 
A denevérek az emlősök egyetlen olyan faj csoportja, amely egyedei ténylegesen repülnek, és nem 
vitorláznak, mint pl. a repülőmókusok. A denevérek maguktól fel tudnak emelkedni kézből, fáról, 
ember fejéről, ahová helyezzük őket. Az egyik legősibb emlőscsoport. Ősmaradványaik 50 millió éves 
kőzetekből kerültek elő. Nagyon hamar megjelentek és elterjedtek a Földön. Az egyetlen 
emlőscsoport, amelyik az embertől eltekintve, mindenhol jelen van a szárazföldeken. Át tudta repülni 
a tengereket, óceánokat, el tudott jutni olyan szigetekre, melyekre semmilyen más emlős a történelem 
folyamán nem tudott, csak madarak vagy rovarok.

A denevérekre vonatkozó hiedelmekre két véglet jellemző. Az európai szemlélet: sötétben tud 
közlekedni, amikor az ember nem, ami az ördög birodalma, ezért veszélyes. Mai napig sok helyen 
üldözik őket, a filmekben negatív szereplők. A másik véglet Kína, ahol a denevér megjelenése 
szerencsét hoz. (Kínában a sárkány is a szerencse szimbóluma, nem a gonoszé.)
A Földön közel 1000 denevérfaj él. Döntő többségük a trópusokon. A legkisebb 3g körüli állat, 
Thai-földön a Kwai folyó völgyében él. Pár évtizede fedezték fel. A legnagyobbak a trópusi 
repülőkutyák. 2-3 kg-ra nőnek, szárnyfesztávolságuk kb. 2 m. A nagy testűek mind gyümölcsevők, 
sőt a helyi lakosság őket eszi. Európában kb. 30 faj van jelen. Magyarországon a szakirodalom 26 
fajt írt eddig le. A legújabb vizsgálatok (ultrahang detektor, genetika) alapján 29 faj jelenléte 
bizonyított. Az eltérés abból adódik, hogy külső tulajdonságaik alapján több denevér faj egyedei 
nem különböztethetőek meg egymástól. Genetikailag viszont kimutathatóak a különbségek. A 
ránézésre egy törpe denevér faj, genetikailag két önálló faj. A Zempléni-hegység és a Bodrogköz 
területén 21 fajt sikerült eddig kimutatni. A Magyarországon általánosan elterjedt összes 



denevérfaj jelen van vidékünkön. A fokozottan védett hazai fajok (nagypatkósorrú, csonkafülű, 
pisze, nagyfülű és tavi denevér) populációi a zempléni tájak kiemelkedő értékei.
Eredetileg a denevérek döntő többsége faodvakban élt. Napjainkban kevés az öreg fa, a 
természetes odú. Így a fajok egy része emberi építményekbe, padlásokra költözött. A denevér 
szemével nézve egy padlás olyan, mint egy nagy zárt odú, sötét és meleg. Pótolja a természetes 
odút.

Másik élőhely típus a barlang. A barlangok, sötétek, zártak, egyenletes a hőmérséklet bennük. Az 
emberek ritkán merészkednek a barlangokba, így a zavarás csekély. A Zempléni-hegységben 
viszont természetes barlangok nem voltak. Vulkáni kőzetekben csak üregek tudnak kialakulni. A 
vulkánizmus eredményeként képződött viszont arany, ezüst. Az ércek bányászata folyamán 
bányajáratok, szellőzőaknák mélyültek a zempléni hegyekbe. A bánya, attól kezdve, hogy az 
ember befejezi művelését, ugyan olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy barlang. Zárt, 
sötét, egyenletes hőmérsékletű, ember által nem zavart. A középkori aranybányászat, az újkori 
kaolinbányászat eredményeként denevér élőhelyek „épültek” a Zempléni-hegységben. Hasonló 
jellemzőkkel rendelkeznek a nagy méretű pincék, amelyekből az elmúlt évtizedekben számos 
elvesztette gazdasági funkcióját, és vált denevérek tanyahelyévé.

A legújabb mesterséges élőhelyek a panellakások építése folyamán keletkeztek. A panel olyan, 
mint a szendvics: beton-hungarocel-beton. Ha rosszul illesztik, a rést megtaláló denevérek 
könnyen megtelepednek a „szendvics” belsejében. A hungarocel lassanként kipereg, és a két 
betonlap között méretes üreg keletkezik, ahol akár több száz állat megtelepedhet. Ez alkalmas a 
denevérek számára, mind nyári szállásnak, mind pedig telelőhelynek.
Térségünkben padlásokon 8 faj, az erdőkben kb. 20 faj él és szaporodik. A fajok jelenlétéről az 
alkalmas padlások rendszeres ellenőrzésével, illetve hálózással bizonyosodhatunk meg. Az 
erdőkben a vizes élőhelyek – patakok, kis tavak – koncentrálják a denevéreket. Kirepüléskor a 
denevérek első útja a patakokhoz, tavakhoz vezet, mivel a meleg nyári napokon nagyon 
megszomjaznak, másrészt a vizek mellett sok a rovar, így jól is lakhatnak. A víz mellett vékony 
függönyhálók kerülnek kifeszítésre, majd kézbe véve megállapítható az állat faja.
A Hegyalján sok a pince. A denevér számára nyári élőhely és telelőhely is lehet (ahol nem forr 
must). Azokat a pincéket használják, melyeket az emberek ritkán látogatnak, az előterük jó 
felmelegszik a nyári napon, így alkalmasak arra, hogy a nőstények itt összegyűljenek, és világra 
hozzák utódaikat.
Az iparszerű erdőgazdálkodásnak köszönhetően kevés az öreg erdő, az odvas fa. Ezek pótlására 
helyeztünk ki az elmúlt években mesterséges odúkat. A denevérek igénybe vettek madárodúkat is, 
de kerültek ki kimondottan denevérek számára készült hasadékodúk is. A hasadékodú nyílása alul 
van, onnan kapaszkodva mászik be az állat. Csak denevérek számára alkalmas.
Az összes magyarországi denevérfaj kizárólag rovarokkal táplálkozik. Étlapjukon a szúnyogoktól 
a cserebogár és lótetű nagyságig minden rovarfaj szerepel. A táplálkozásban a madarakhoz 
hasonlóan a denevérek is specializálódtak, felosztották maguk között az élettereket. A törpe 
denevérek kizárólag röptükben vadásznak szúnyogokra. Akár 3–4 ezret elfogyasztanak egyetlen 
éjszaka. Egyes fajok pillangó módjára röpdösnek a fák koronája, a közterületeket megvilágító 



lámpatestek körül. A közönséges denevér arra specializálódott, hogy a fű fölött repülve a 
röpképtelen rovarokat szedegesse fel. A korai denevér fecske módjára magasan a fák és épületek 
felett vadászik.

A hideg idő, fagyok beálltával a rovarok eltűnnek. A táplálékszegény időszakot a mérsékelt övi 
denevérek téli álom alvásával, hibernációban vészelik át. Mi a hibernáció? Az ősz folyamán a 
denevérek meghíznak, zsírt halmoznak fel szervezetükben. A fagyok beállta előtt fagymentes 
helyre húzódnak: barlangokba, elhagyott bányákba, pincékbe, faodvakba. Testük hőmérséklete a 
környezet hőmérsékleti szintjére csökken. Vannak fajok, amelyek elviselik a 0 ˚C, és -1 ˚C közötti 
hőmérsékletet is. A leghőigényesebbek 8-9-10 ˚C-ot igényelnek. Erre a hőmérsékletre hűtik le a 
testüket. Életműködésük lelassul, ledermednek, ettől kezdve mozdulatlanok. Kb. percenként 
dobban egyet a szívük. 5 percenként egyszer vesznek levegőt. (Éber állapotban a szívverés ritmusa 
120/perc körüli, ha intenzíven vadászik, akkor 200/perc, a testhőmérséklete 38-40 ˚C fok. Ezekről 
az értékekről hűtik le testhőmérsékletüket az egyes fajok hibernációs szintjükre.) Ez teszi lehetővé, 
hogy pl. a törpe denevér a felhalmozott 1 gramm zsírsúlyfeleslegen kibírja a telet. A patkósorrú 
denevér akár 6 hónapot is kibír mozdulatlan hibernációban. Ez csak akkor történhet meg, ha nem 
zavarja meg semmi és senki. Zavarás esetén, ahhoz, hogy el tudjon repülni biztonságosabb helyre, 
fel kell melegítenie a testét a normál testhőmérsékletre. Ez akár fél órába is telhet. Egy-két ilyen 
felmelegítés és repülés annyi energiát vesz ki az állatból, hogy tavasszal esetleg már nem fog tudni 
felébredni, elpusztul. Ezért nem szabad háborgatni a téli álmot alvó denevéreket. Bár az ember 
hivatkozhat arra, hogy nem nyúlt hozzá, mégis az alvó állat zavarásával az adott példány 
pusztulását okozhatja.
A Zemplén térségében élő denevérek egy része helyben telel, pincékben, bányajáratokban. Illetve 
gyűrűzéses vizsgálatok bizonyítják, hogy egy részük észak felé, Szlovákiába, az ottani 
mészkőbarlangokba, és az Eperjes térségében található egykori nemesopál bányákba vonul.
A téli álomból felébredve április-május folyamán foglalják el az általuk alkalmasnak talált nyári 
szálláshelyeiket. A nőstények kolóniákat (szaporodó közösségeket) alkotnak. A megszületett 
utódok gondozása kizárólag a nőstényekre hárul. Egyedül egy nősténynek nagyon bizonytalan, 
mivel egy-két nap után magára kell hagynia utódját, hogy vadászni tudjon. A kolónia védelmet 
jelent az utódok számára. A fiatalok összebújnak, míg néhány felnőtt nőstény vigyáz rájuk. A 
vadászatról visszatérők hangjuk alapján találják meg kicsinyeiket. Ezt követően az addig 
felügyelők indulnak táplálék után. Egy-másfél hónap, mire röpképessé válik egy fiatal állat. Az 
utódokat rendkívül tápláló anyatejjel táplálják. Augusztus közepére, végére ki kell fejlődniük, mert 
következik a vonulás, valamint a párzási időszak. A nőstények és hímek csak a párzási időszakban 
keresik fel egymást. A hímek az év nagy részében magányosan kóborolnak.
Abaúj-Zemplénben a legáltalánosabban elterjedt, az ember szeme elé leggyakrabban kerülő faj a 
szürke hosszúfülű denevér. E közepes méretű faj egyedeit látni leggyakrabban a települések 
közvilágítási lámpái körül körözni, amint a fényre gyülekező rovarokból lakmározik. Télére 
pincék, épületek alagsori részének repedéseibe, ablaktokokba, ácsolati résekbe húzódik. Térségünk 
másik legelterjedtebb faja a kései denevér. A legelzártabb padlásokra is talál bejáratot. Mivel 
repedésekbe, résekbe tanyázik, nagyon nehéz megtalálni. E faj a „nagy méretűek” közé tartozik. 



Kinézete jellegzetes. Arca és füle egészen sötét, fekete, a többi testrésze világosabb. Nagy 
magasságban cikázva, a fecskékhez hasonlóan, vadászik. Szaporodó kolóniái téli tartózkodási 
helyeit nem ismerjük. 
Legnagyobb denevérünk a közönséges denevér. E faj alkotja a legnagyobb kolóniákat, melyekbe 
gyakran vegyülnek a hegyesorrú denevér kisebb kolóniái. Egy-egy nyári ill. téli kolóniája több 
ezer egyedből áll. A Zemplénben szaporodó állománya jelentős része Szlovákiában, barlangokban 
és az egykori vörösvágási nemesopál bányák járataiban telel. Lomhán, lassan vitorlázik a 
gyepterületek felett, ahonnan összeszedi a nagyobb futóbogarakat. A legnagyobb rovarok, amiket 
a hazánkban élő denevérek el tudnak fogyasztani, a cserebogarak és lótücsök. Abaúj-Zemplénben, 
évenként változóan, 5-10 élőhelyen koncentrálódik a két faj állománya.
Legkisebb denevérünk a törpedenevér. Összezárt tenyerünk laza üregében elfér egy-egy 
példánya. Szárnyfesztávolsága 20-25 cm. Fő táplálékát szúnyogok képezik.
Kispatkósorrú denevérekkel a leggyakrabban pincékben lehet találkozni. Nyáron utódokat 
nevelő egyedekkel és kolóniákkal, télen telelőként.  Trópusi elterjedésű faj. Nálunk és még Dél-
Szlovákiában él, Lengyelországban viszont már nem. Ott már túl hideg van a faj számára. Nevét 
az orrán található patkó alakú bőrlebenyről kapta. Teljes sötétségben a denevérek sem tudnak a 
szemükkel tájékozódni. Ilyenkor ultrahang segítségével igazodnak el környezetükben. Nagyon 
magas frekvencián – változó, valamelyik emberi fül számára is hallható, 12 000 Hz, valamelyik 60 
000 Hz és 120 000 Hz között – adnak ki hangot. A tárgyakról, barlang faláról, repülő rovarokról 
visszaverődő hangot ezzel az orrlebennyel fogják fel. (A többi hazai faj, a simaorrú denevérek, a 
visszaverődő ultrahangot a fülük belsejében található „pici belső füllel”, a fülfedővel érzékelik.)
Télen a patkósorrú denevér, mint esőcsepp lóg a barlangok, pincék mennyezetéről. Szárnyával, a 
bőrvitorlával teljesen betakarja magát, semmije nem látszik ki. Hogyan tud hetekig, hónapokig 
lógni, anélkül, hogy elfáradna, leesne? Mihelyt megkapaszkodnak egy kiszögellésen, az idegpályái 
kikapcsolnak. „Úgy rándul görcsbe az izom”, hogy az nem jelent neki fájdalmat, merev kampóvá 
válik a lába. Ahhoz, hogy el tudjon rugaszkodni, repülni, tudatosan aktivizálnia kell ismét az 
izmait. Sok állat, amely télen zavarva volt, vagy vegyszeres rovart evett, úgy pusztul el, hogy ott 
lóg a mennyezeten, akár teljesen múmiává aszalódva. Mivel „álmában” pusztult el, az idegpálya 
nem oldotta el a lábnak ezt a görcsét.

A nagypatkósorrú és csonkafülű denevérek nyári kolóniái 
térségünk kiemelkedő természeti értékei. Országos szinten 
kiemelkedő jelentőségűek. Élőhelyeik fenntartása, állományaik 
megőrzése nemzetközi jelentőségű feladatunk, mivel Európa 
nyugatabbi területeiről gyakorlatilag kipusztultak. (Egykori 
állományaik töredékei lelhetők csak fel.) A Zemplénben 
mesterséges üregekben telelő nagypatkósorrú kolóniák 
Magyarországon a legnagyobbak közé tartoznak. A csonkafülűek 
északabbra húzódnak telelni.



Az idős és odvas erdők, településeken a panel épületek (lakótelepek) jellemző faja a korai 
denevér. Egércincogáshoz hasonló cippantások kísérik reptét. Mihelyt elülnek a fecskék, még 
szürkületben kirepülnek rejtekhelyeikről, és magasan cikázva vadásznak a települések felett. 
Tavak felett tömegesen jelenik meg. Legnagyobb egyedszámban valószínűleg e faj él tájainkon. 
Közvetlen rokonai ragaszkodnak az erdei környezethez. A szőröskarú denevér általánosan 
elterjedt, a ritka óriáskorai denevér három élőhelyről ismert.
A természetközeli erdők gyakori fajai a pisze és a barna hosszúfülű denevér. Az erdei kis vizek, 
patakok, vízállások, nagyobb dagonyák mellett rendszeresen megfigyelhetőek. Téli álomra az 
egykori bányákba, kőzethasadékokba húzódnak. A legkésőbb hibernáló fajok közé tartoznak.
Az erdei fajok közül mesterséges madárodúkban is rendszeresen felbukkan a nagyfülű denevér. 
Szintén erdei élőhelyekhez ragaszkodik a ritkábban előforduló horgasszőrű, bajuszos és brandt 
denevér.
A nagyobb erdei patakok völgyeitől (Bózsva-, Tolcsva-patak), a tavakon keresztül a Bodrogig 
minden állandó vizünknél jelen van a vízi denevér. Közeli rokona, a tavi denevér telelőként 
bukkan fel egyes bányákban.
A denevéreknek kevés természetes ellenségük van. A baglyok közül a gyöngybagoly tud 
zsákmányolni padlásterekben fiatal vagy sérült denevért. Emberi környezetben sok egyedet 
macskák pusztítanak el. Az odúlakó fajokra a nyest jelent veszélyt. Igazából az ember és 
vegyszerei a legfőbb ellenségeik. Minden évben egyetlen, ritkább esetben két utód születik. Egy 
kolónia pusztulása esetén az adott élőhelyen állománya nagyon lassan, vagy egyáltalán nem tud 
regenerálódni.
A Zempléni-hegység erdeivel, odvaival, az egykori bányákkal, a Hegyalja, Hegyköz, Hernád-
völgy a maga pincéivel rengeteg olyan élőhelyet biztosít, ahol a denevérek még jelentős 
állományokkal vannak jelen. Hogy ez így is maradjon, ne féljünk a denevértől! Ne bántsuk őket! 
Hagyjuk őket nyugodtan szaporodni, telelni! Amíg sok a denevér, kevesebb a rovar. Nem kell 
szeretni, csak elfogadni őket.

Géczi István
 
 
 

Zempléni nagyragadozók: farkas és hiúz
 

A farkas



Mi jut eszébe a farkasról? – Ragadozó; Piroska és a farkas.

Az emberek jelentős részének ez a mese megalapozza a szemléletét a farkasról. Csúcsragadozó. 
Az ember is csúcsragadozóként van jelen a világban. Hasonló táplálékbázist fogyasztottak őseink, 
mint a csúcsragadozók. Amíg nem vadásztak, feltételezések vannak, hogy a ragadozók által 
megölt zsákmányból próbáltak meg húshoz jutni. A hitvilág, mondavilág, a mesék sugallják, hogy 
a farkasok vérszomjas ragadozók, amik megtámadják, szétmarcangolják, megeszik az embert, 
elviszik a háziállatát. Kialakul a negatív impulzus az emberben feléjük. Mindezzel nem lehet 
egyetérteni, ez nem így van. Annyi mindenesetre igaz, hogy húst esznek, de az embert nem 
támadják meg.

Az ember, a történelmi időkben, ahol tudta, irtotta. Elterjedése nagy részén napjainkban is 
vadásszák. Európában a kipusztulás szélére került a farkas és a hiúz egyaránt. Ezért a védetté 
nyilvánítást javasolták a természetvédelemben dolgozók. Magyarországon mindkettő fokozottan 
védett. Szlovákiában még vadászhatóak, de az uniós csatlakozással ott is védettek lesznek. 
Lengyelországban már védettek. Általában Kelet-Európában még vadászhatnak rájuk, Nyugat-
Európában már nem.

A farkas a kutyafélékhez tartozik, németjuhász kutyára hasonlít. Kicsit másabb a testtartása, 
hosszabbak a lábai, erőteljesebb a testalkata. Mellkasa szélesebb. Farka mindig lefelé lóg, enyhén 
zászlós. Testtömege 55-70 kg között változik. Általában 2-5 közötti számú kölyke születik. 
Tavaszi időszakban szaporodik, márciusban jönnek világra a farkaskölykök. A nőstény nagyon 
gondos anya, sziklaüregekbe, föld alá, kotorékba kölykezik. A farkas teljesen monogám, nagyon 
szoros párkapcsolatban él. Ha az egyik elpusztul, a másik nem választ új párt, egész életét 
magányosként éli le. Vagy a szülőkhöz tér vissza, vagy valamelyik kölykének segít az 
utódgondozásban. Szociális életük rendkívül fejlett. A párválasztástól a kölykök felneveléséig, 
tehát nyár végéig, párban élnek. Azt követően a téli időszakra (É-Amerika, Oroszország területén) 
falkákba verődnek. (Magyarországon falkák alakítása nem jellemző.) Csapatba verődve 
tervszerűen vadásznak. Szocializált állatok. Jó kommunikációs képességeik vannak. Odafigyelnek 
társaikra. A farkas érzi az apró különbségeket a jelek között, amiket a kommunikációs csatornán 
keresztül kap a társaitól. Magas intelligenciával rendelkeznek. Olyan dolgokat meg tud csinálni a 
farkas, amit az ember nem is gondolna.

Nyomai nagyobbak, jellegzetesebbek a kutyákénál. Általában megöli a territóriumába 
(vadászterület) tévedt házi kutyát. Ez ellen a kutyára adott szöges nyakörvvel védekeznek. A 
Kárpátokban extenzív legeltetés folyik, itt rendszeresen visznek el birkákat. Ezért hatalmas 
pásztorkutyákkal őrzik a nyájakat. A farkas-védelem fontos része, hogy hagyományos nyájőrző 
kutyákat tenyésztenek, majd ingyen a pásztorok rendelkezésére bocsátják őket. Ezek meg tudják 
védeni a nyájat a farkasoktól. A mai „divatos” pásztorkutyák viszont nem. Több ősi kutyafajtát 
fenn tudnak ezzel tartani. Korábban a tenyésztés nagyon célszerűen történt. Ha egy kutyát nem 
használnak rendeltetésszerűen, eltompulnak az érzékei. A farkas-támadást túlélt kutyákat viszont 
pároztatták.



Magyarországról, a szakirodalom szerint 1920-70 között kipusztult volt a faj. 1-2 észlelés azért 
mindig akadt: az ország déli részén, a Duna-Tisza közén, Zemplén, Aggtelek, Szatmár-Bereg, a 
magyar-ukrán-román hármas határ részen. Egyértelműen a határ menti területeken, mivel a jobb 
adottságú élőhelyek a határokon kívül találhatóak. Csak a határokon kívüli helyzet ismeretében 
ismerhetjük meg a magyarországi helyzetet.

Az 1970-es éveket követően visszatelepült a faj a jelenlegi határokon belülre. Az 1920-30-as 
években nagyon intenzíven vadászták, fizettek is érte. A 40-es évek végén az emberek egymással 
voltak elfoglalva, nem a farkassal. Így a kipusztulástól megszabadult. Visszaszorult a klasszikus 
élőhelyekre, mint a Kárpátok magasan fekvő régiói, ahová az emberek kevésbé tudtak eljutni. Itt 
megerősödött. Jöttek az 50-es évek, a szocialista tervgazdaság. Meg volt szabva: mennyi állatot 
kell legeltetni, mennyi tejet kell termelni. Mi ennek a szocialista tervgazdaságnak a veszélyeztető 
tényezője? A farkas. Így megint elkezdték lőni. Az 50-60-as években rendkívüli mértékben 
alkalmazkodtak. Megfigyelték, megtanulták, hol mozog az ember, hogy kell vigyázni. Egyedül a 
mérgezések ellen nem tudtak eleinte védekezni.

A lengyel-ukrán határ mellett a lengyel kormány óriási területet lezárt, katonai övezetté 
nyilvánított. Ez azzal járt, hogy az erdőket nem vágták tarrá, az élővilág háborítatlan maradt. 
Lassan erőre kapott ott a farkas, medve, hiúz, a ragadozó madarak. A 60-as évektől ez a terület 
adhatta meg ennek a fajnak a centrumát, ahonnan sikerült a környező területeket visszahódítania. 
Szlovákiában is időszakokra korlátozták a vadászatot. Nem volt annyi szabadidejük az 
embereknek, nem volt erdőjárás, ez kedvezően hatott ezekre a fajokra. Magyarország jó gazdasági 
struktúrával rendelkezett, de a keleti, határ menti régiók mindig elmaradottabbak voltak, 
hagyományos extenzív gazdálkodási módok jellemezték. Egyre több egyedet láttak a magyar határ 
mentén. Egyre nagyobb számban kezdtek itt tartózkodni. A 80-as évek elején már lőtték is 
Magyarországon. A Zemplénben nagyon jól megfigyelhető egy 10 éves ciklus. A populáció 
központja a Kárpátok térségében van, az ukrán-szlovák-román hármas határ. A Vihorlát felől a 
Szalánci-hegységig követnek egy vonalat, így érik el Zemplént.

A magyar közvélemény hogyan reagált? A vadászok kerülhetnek egyedül konfliktus helyzetbe a 
farkasokkal. Az átlagembernek nagyon nagy szerencséje kell legyen, hogy találkozhasson vele. 
Nem evett meg senkit! Egyáltalán nem jellemző a farkas-támadás. A 80-as években tehát még 
korlátlanul lőhették, majd később kellett a természetvédelmi hivatal engedélye. 1992-től védett faj, 
2001-ben pedig fokozottan védetté nyilvánították. Elejteni nem lehet, illegálisan viszont meg 
szokott történni. A trófea miatt, amelynek komoly német hagyományai vannak. Fontos, de nehéz 
dolog megértetni a vadászokkal, miért is nem lőhetik ki a farkast, hiszen az elejti pl. a szarvast. Itt 
hivatkozunk az egyedek közötti fejlett szociális kapcsolatra. Ha kölykeik vannak, elpusztulhatnak 
azok, ha lelövik az anyaállatot. Az egyedül maradt egyed pedig nem létesít újabb kapcsolatot. Ez a 
kipusztulás felé tereli a fajt.

Nem vérszomjas ragadozó, mely minden útjába kerülő állatot megöl. Ez tévedés. Csak annyit 
ölnek és esznek meg, amelyre tényleg szükségük van! A vadászat nagy energiákat emészt fel az 
állatban. Ha télen mást sem tenne, csak vadászna, előbb, utóbb elpusztulna. Eközben elűzne 



minden zsákmányállatot. 150-200 négyzetkilométeres területen él egy család. Mindig más-más 
részét használják vadászatra. Egyik nap az egyik kis területén vadásznak, másik nap egy távolabb 
eső pontban. Ha mindig ugyanott vadászna, a zsákmányállat mindig jobban figyelne, stresszben 
lenne, nehezebb lenne elejteni. Így egy bizonyos vadászterületen levő felbukkanása mindig 
véletlenszerű. Csak hosszas megfigyelés után lehet következtetni, hogy hol fog éppen vadászni. 
Mindig azokat az állatokat próbálják megfogni, amelyik gyengébb, nem olyan egészséges. 
Megfigyelik, melyik az az állat, amelyik másképpen reagál a támadásra, hamarabb elfárad. 
Egyfajta szelekciós tényezőként vannak jelen. Télen a muflonokat csapatban meghajtják, 
leválasztják a lassúbbat, gyengébbet. Beszorítják egy adott helyre. Másik stratégia, ha nem 
csapatban, hanem egyedül akar vadászni: lesből megpróbál elkapni egy-egy állatot, ehhez meg 
kell figyelnie, hol táplálkozik, iszik. A farkas lefelé, a völgybe hajtja a zsákmányállatot. A 
patakmederben már nem tud olyan gyorsan menekülni, ott elkapja és megfojtja a zsákmányt. 
Előszeretettel vadászik havazásban, vagy esőben, mert ilyenkor zaj van, mások a hangviszonyok. 
Nagyobb méretű vadat ritkán zsákmányol. Zsákmányolására jellemző, hogy mindig felnyitja a 
lágy részeket, és kieszi a belsőségeket az állatból. Erős álkapcsával képes a bordákat is elharapni.
Szeretnek erdészeti útvonalakon közlekedni. Jellemző rájuk a territoriális viselkedés. 
Szagmintával jelzik a területüket.  A farkas lépéshossza kb. 70 cm. Ügetve nagyon nagy 
távolságokat meg tud tenni. Több 10 km-t megtesz egy éjszaka alatt. Télen nagyon könnyű olvasni 
a nyomokból, követni azokat. A többi évszakban gipsszel öntik ki a nyomokat, ez minta a más 
területeken találtakhoz. A vizeletből sok jellemzőt meg lehet tudni, pl.: az állat nemét, 
ivarérettségét. 
 
A hiúz
Macskaféle ragadozó. Európában a legnagyobb méretű. A farkas fennmaradásának, kihalás szélére 
kerülésének stádiumai érvényesek a hiúzra is. Hazánkban a nyolcvanas évek közepéig külön 
engedéllyel elejthető volt, de 1988-tól fokozottan védett.  Láthatatlanul jelenlévő ragadozó. Sokkal 
rejtettebb, magányos életet él. Nagyon kíváncsi, ezért nagyon jól csapdázható. Mivel macskaféle, a 
farkas mellett kedvesnek, aranyosnak tűnt és tűnik az emberek szemében. Egy kedves – bár 
titokzatos – macskaként jelenik meg az emberek gondolatvilágában. Ezért a fennmaradási esélyei 
egy picivel jobbak voltak. (Az 1980-as években Európa több táján, hihetetlen ráfordításokkal, 
próbálták meg visszatelepíteni e fajt, eredménytelenül.)
Testhossza 80-105 cm közötti, testalkatára jellemző a hosszú láb. A végtagok erős mancsokban 
végződnek. Főként télen, amikor ezek szőrzete a legerősebb és a legtömöttebb, kiemelkedő 
jelentősége van annak, hogy az állat tömegét nagy felületen oszlatják szét. A hóban úgy halad, 
mintha csak hótalpakon járna. Nem süpped be annyira, mint pl. a farkas. Fülének hegyén 4 cm-es 
szőrpamacs található. Ez egy lényeges megkülönböztető jegy. Többnyire 2 vagy 3 kölyköt hoz a 
világra. A vadászterülete kb. 20-60 négyzetkilométer. Egy éjszaka alatt akár 20 km-t is be tud 
barangolni.
A hiúz megfojtja zsákmányát, de ő nem eszi meg a belsőségeket, mint a farkas, hanem a tiszta 
színhúshoz próbál hozzájutni. Ilyen tekintetben elég finnyás állat. Vadászati stratégiája eltér a 
farkasétól, ráadásul a vadászok számára kevésbé fontos fajokat zsákmányol.



Adatok vannak arról, hogy az 1970-es évek elején már lőttek hiúzt a Zemplénben. Az 1980-as 
évek elejétől kezdetben szórványosan, majd egyre gyakrabban volt megfigyelhető, és sajnos elég 
szép számmal lőttek is le egyedeket. A hiúz jelenléte sokkal egyenletesebb, míg a farkas 
egyedszáma elég ingadozó. 
A hiúz magányos állat, csupán a szaporodás időszakában figyelhető meg több példány együtt. A 
hangjukat is csak a párválasztás időszakában hallatják. Ha egy kandúrt lő ki valaki, akkor a terület 
foglalóját ejti el, és kérdés mikor tölti be helyét egy másik egyed. Ha egy nőstény pusztul el, akkor 
nagy esélye van, hogy a kölykök is elpusztulnak.
 
Kicsit jobban megismerve ezeket az állatokat, már nem is tűnnek olyan titokzatosnak és 
félelmetesnek. Gondoljunk hát borzongás nélkül rájuk, hiszen a természet sokkal szegényebb 
lenne nélkülük! Minden állatnak meg van a maga helye és feladata az élővilágban, nem csak 
azoknak, amelyeket mi szeretünk.

Firmánszki Gábor
 
 
 

Ásványok nyomában a Zempléni-hegységben
 
Zemplén hegyei közt sétálva nem is gondolnánk, hogy az élő természet mellett mennyi csodát rejt 
a természet élettelen része, a talaj és a kőzetüregek világa.

A szakirodalom szinte egyetlen kézlegyintéssel elintézi, úgymond itt a bányászat során nem 
kerültek felszínre olyan látványos anyagok, mint a Mátrában vagy Rudabányán, Zemplénnel 
kapcsolatosan csupán rövid említést tesz füstkvarcokról, ametisztekről.

Akit komolyabban érdekel a csillogó ásványvilág, javaslom, ne fogadjon szót a fentieknek, 
szánjon rá időt és energiát és állítom, minél jobban belemerül, annál inkább rá fog döbbenni, hogy 
a sommás szakmai ítélet ellenére a Zempléni-hegység az ásványgyűjtők paradicsoma. Bizton 
kijelenthető, felszíni vagy felszín közeli gyűjtésből világviszonylatban is kevés helyen szedhető 
össze ilyen szép és változatos anyag, mint ezen a kies és vadregényes vidéken.
Ha bátrabban túrázunk, és nem restellünk letérni a kitaposott főbb utakról, melyeket már 
legtöbbször kővel szórt meg az erdészet, és jó szemünk van, nagy eséllyel találhatunk obszidián 
töredéket, kis szerencsével ez akár pattintott kőkori pengének is bizonyulhat. Ugyanilyen eséllyel 
találhatunk hegyikristályt is. Javasolt útvonal, ami sikerrel kecsegtet, Telkibánya és Hollóháza 
között. A Jó-hegyet is érdemes keresztül-kasul barangolni ilyen célból, ennek tetőrészén, egy 
kevés munkával, garmadával szedhető hegyikristály centistől több centisig.



Geóda
 

Kissé több munkával és szerencsével a Sinta-tetőn igazi ékszer minőségű hegyikristályt is 
lelhetünk, mitöbb akár ametisztkristályt is. Került elő innen tíz centis kristály is. Ez a hegy 
valóságos "nagyhatalom" Zemplénben a szólókristályok tekintetében. A legjobb minőség itt 
gyűjthető. Némelyik teljes joggal drágakőnek tekinthető. Bizonyságul érdemes megtekinteni a 
miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében lévő csiszolatokat.
Visszatérve a felszórt utakra, amennyiben ezeket a fehér-hegyi kőfejtő kövével szórták meg, akkor 
ezeken is találhatunk csillogó szépségeket, úgynevezett kvarc vagy kalcedon-geódákat. Ezeket 
néha második generációs apró kvarchintés ékesíti. Az ilyeneket nevezi a gyűjtőzsargon 
porcukrosnak. Természetesen magában a kőfejtőben nagyobb szerencsével gyűjthetünk. Ha jókor 
látogatjuk meg a kőbányát, és ahogy mondják "malacunk van", úgy az itt ritkának számító baritra 
is bukkanhatunk. A makacs és szorgalmas gyűjtő leküzdve a meredek kaptatót felfáradva a tetőre, 
a régi horpák anyagában ércásványokat gyűjthet: galenitet, szfaleritet, piritet és akár még az 
ezüstnek ásványait is: akantitot, proustitot, stb. Az utóbbiakhoz természetesen többnyire nagyító 
kell. 
Hasonló geódákat gyűjthetünk a Király-hegy oldalában is. Itt is előfordul a kimállott szóló 
kvarckristály, ami nem ritkán jogarkvarc. Némi munkával sárga színű "hamis" citrint és kékes 
színű geódát is kiáshatunk. Ez a "citrin" attól hamis, hogy színét a vasas oldatoktól kapta, és oly 
erősen átitatódott, hogy még savazással sem fehéríthető, azonban erre nincs is szükség, hiszen úgy 
szép, ahogyan előkerült.
És most szóljunk arról, amire még a szakma is fölfigyelt, a füstkvarcokról és az ametisztekről. 
Ezek legszebb példányai a Kánya-hegy tetején gyűjthetők. Ezt a helyet viszont már csak a 
legmakacsabbaknak ajánlhatom, akik egy napos eredménytelen munka után még nem adják fel. 
Sajnos letűnt azaz időszak, amikor a túrázó orra bukott egy-egy kiálló tenyérnyi ametiszten. 
Szemérmetlen szerencséje vagy kivételes érzéke van annak, aki félméteres mélységen belül talál 



ilyet. De állíthatom, megéri a munkát. Mert ha siker koronázza tevékenységünket, az egész 
biztosan gyűjteményünk kiemelt éke lesz, amin nap mint nap megakad a szemünk.
Zemplén szerte nagyon szép álalakok találhatók. Álalaknak nevezünk egy olyan ásványt, amelyik 
egy bizonyos ásvány kristályformáját hordozza, de az anyaga már kicserélődött egy másik ásvány 
anyagára. Ez a cserélő ásvány gyakran kalcedon. Kivételesen szép aragonit álalakok kerültek elő 
Nyíriből. Az egy-két centiig terjedő hatszöges oszlopok bonyolult és látványos struktúrákat 
alkotnak. Kék, zöld, vörös árnyalataiban ezekre olykor egy-két milliméteres rombos vagy lencse 
alakú szideritek ülnek és ritkán mindez nyakon van öntve víztiszta hialittal. Van, hogy az aragonit 
ametiszttel van hintve, és az egész ibolyaszínben tündököl. Mellesleg Nyíriben változatos színű és 
formájú kalcedonok is lelhetők.
A kalcedonok, jáspisok, achátok "klasszikus" lelőhelye Tolcsva és Erdőhorváti körzete. Itt szüret 
után a szőlők között sétálva, csipegetve az elhagyott fürtök nektáros szemeit, változatos színű 
köveket szedhetünk össze. A szerencsésebbje egy-egy kalcedonon fél centis, de akár centis 
kalcitkristályt is felfedezhet, ami szintén álalak. Tolcsván a Vár-hegy lefutó gerince, 
Erdőhorvátiban a Tetőcske, az Agáros-hegy biztat leginkább sikerélménnyel. Érdemes az 
elhagyott régi szőlők omladozó gátjait átvizsgálni, ezekben néha beépítve csinos achátok 
helyezkednek el.
Az ásványgyűjtéshez szükséges a terület tulajdonosának engedélye, védett területen az illetékes 
természetvédelmi hatóság, a Zempléni Tájvédelmi Körzet esetében a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága engedélye is.
Ismertetőm csupán kedvcsináló ízelítő kíván lenni a teljesség igénye nélkül. Sok könyv szerezhető 
be, amely több lelőhelyet mutat be. Ezeket érdemes figyelembe venni, azonban ha valaki 
újdonságokra vágyik jobb ha a saját szimatára hagyatkozik. Ez a gyönyörű hegység még 
számtalan meglepetést tartogat a kitartó és figyelmes ásványgyűjtő számára.

Korim László
 
 
 

A Long-erdő Természetvédelmi Terület élővilága
 
A Bodrog árterén, a folyó mindkét partján elterülő erdőség 1996 óta élvez országos szintű 
védettséget. Ilyen minőségében jelenleg a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága felügyeli. Egyes 
részei, konkrétan az erdőben található neves fák már az első védelem alá helyezett természeti 
értékekként 1942. óta ismertek. Ilyenek ekkor a Háromhonvéd-fa, Mária-fa, Izabella-fa, Diana-fák 
illetve a Stefánia-fa és a Tarzan-fa. Utóbbi kettő már az 1975-ös revíziókor kipusztultnak lett 
ítélve, pontos helyük, leírásuk is eltűnt. A Diana-fák és Izabella-fa az 1980-as évek elején még 
élhettek. Előbbiek helyét tarra vágták, bizonyosan ekkor tűntek el. Az Izabella-fa fiatalabb 
vérbükk volt a Bodrog jobb partján. Újabban ilyen vörös lombú példány nincs már. A 
Háromhonvéd-fát, vagy fákat még most is megtalálhatjuk a bodrogközi oldalon, az egykori 
Nagykökényes erdőrész folyószabályozáskor itt maradt darabjában. Az az út szélén álló bükkfa 
példány, amely a névtáblát viselte, 1997-ben egy nyári vihar során derékba tört. Hozzá közel 



állnak még társfái, szintén jelentős méretű idős bükkök. Egyedül a Mária-fa, amely hatalmas fehér 
nyár, áll még két hasonló méretű társa közelében a Kökényes erdőtagban viszonylag épen.
Az egykori úri birtokként (a fák zömének névadóul szolgáló Waldbott-család, illetve az utóbbi 
században Windischgraetz-család) máig megmaradt, a történelmünk során jóval kiterjedtebb 
Bodrog menti erdőség egykor az úri tulajdonosok miatt favágás szempontjából tilalmas, egy 
részében makkoltató sertéstartásra használt, más részében vadaskertként is funkcionáló (a II. 
világháború előtt dámszarvast is tartottak itt!) terület volt.
A mai értelemben vett természeti értékként először Chyzer Kornél és Biró Lajos vizsgálta a 19. 
század vége felé. Majd sárospataki tanárok, Hargitai Zoltán és Egey Antal kutatta szorgalmasan 
hegyvidéki elemeket is szép számmal megőrző növényzetét. Az 1930-as évektől elismert, jelentős 
madárvilágú táj, ahol a gémtelep és a másutt ritkának számító nagy fülemüle állomány került a 
reflektorfénybe. Az ötvenes évektől újabb botanikusok és madarászok vizsgálták, majd a 60-as 
évektől már a holtágak gazdag rovarvilágára is terelődött a figyelem. Dévai György tárta fel a 
Bodrog-holtágak máig egyedülálló szitakötő-faunáját, s azóta is számosan követték. Az 1980-as 
évektől diákként, később a Kazinczy Ferenc Múzeum kutató muzeológusaként próbálom 
feltérképezni az ősi erdő és környéke rovarfaunáját. 1993-tól a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
sokféle szakemberrel vizsgáltatta e táj értékeit, aminek eredményeképpen jelenleg már ismert 
jelentős védett természeti értékünk. A felügyelet szempontjából lényeges hivatalos 
természetvédelmi besoroláson túl a Long-erdő és környéke európai szintű madárvédelmi hely 
(IBA terület), ún. Ramsari-terület (nemzetközi jelentőségű vizes élőhely), és az Európai Unióban 
különös fontosságú Natura 2000 terület, mind növényzete, mind állatvilága szempontjából.
Felsorolni is hosszú lenne azoknak az eddig ismert élőlényeknek a listáját, amelyek itt élnek. 
Csupán néhány érdekesebbet tudunk e szűk keretek közt említeni. Az Észak-Alföld más tájain is 
előforduló gyertyános-kocsánytalan tölgyesben itt nem csupán néhány idős bükkfa áll, hanem 
azok csemetéit, a hegyvidékhez hasonló erdei aljnövényzet és gombavilág számos jellegzetes faját 
is fellelhetjük. Mindezt 100 méteres tengerszint feletti magasság alatt, gyakorlatilag teljesen sík 
terepen. A bükkös állatvilága is képviselteti magát, leglátványosabb ezek közül a védett, csupán a 
Kárpát-medencében elterjedt kék meztelencsiga. A Bodrog árterén csak itt tenyészik fokozottan 
védett, bennszülött bogarunk, a zempléni futrinka. A nagy szarvasbogárral is lehet itt találkozni. A 
holtágakban különleges rákok: tavaszi pajzsosrák, lencserák, bodrogközi víziászka, hókás 
bolharák, középdunai vakbolharák tenyészik. Ugyanitt, a Hosszú-tó kolokánosaiban él a zöld acsa. 
Igen gazdag az erdőszegélyek szedreseinek egyenesszárnyú közössége: ritka virágszöcskék, 
pókszöcskék, az ártéri gyepben tundrasáska és hagymazöld sáska is él. Imádkozó sáskával ősszel a 
gáton lehet találkozni, ugyanitt a védett farkasalma-lepke tavasszal gyakori. A Long-erdőt átszelő 
Bodrogban tenyészik a dunavirág és a tiszavirág, amelyek a kérészek jellegzetes itteni képviselői. 
Ugyanitt védett kagylók és karmos vízibogarak is otthonra találnak.
A gerincesek közül a halak nem csak a folyóban, hanem az ártér mocsaraiban, a holtágakban 
egyaránt élnek. Érdemes itt külön szólni az itt tenyésző vágó csíkról és a réti csíkról, amely védett 
fajok a holtágakban és mocsarakban most is szép számmal élnek. A kétéltűek minden hazai faja 
védett, a Long-erdő környékén kétféle gőte és kilencféle béka talál otthonra. A hüllők közül 
gyakori a fürge gyík és a vízi sikló, de lehet találkozni a kockás siklóval is. A mocsári teknősről 



csak régi információk vannak. A madarak több mint 150 faja ismert erről a tájról. A védett 
emlősök közül legértékesebb a vidra.
Annak ellenére, hogy sokféle élőlény Long-erdőbeli előfordulásáról, populációjáról tudunk, 
számos olyan van még ebben a mérsékelt övi dzsungelben, amely jelentőséggel bír a bonyolult élő 
rendszer működésében. Ennek vizsgálata a jövő feladata.

Hegyessy Gábor
 

Ártéri erdő
 
 
 
 

Hogyan kerültem kapcsolatba a gyógynövényekkel?
 
Az 1990-es években fokozatosan romlott az életszínvonalunk. Ezért pótlásként úgy döntöttem, 
gyógynövényeket fogok szedni az összes szabadidőmben, mivel megismerkedtem a 75 éves 
Dosnyai Pista bácsival, aki évtizedek óta foglalkozott gyógynövényekkel. Volt két munkanélküli, 
állandó szedője, aztán én lettem a harmadik. Szedtük mázsaszámra a gyógynövényeket, felhordtuk 
a padlásra, majd leterített kartonpapírokra elegyengettük. A szárral szedett növényeket nem kellett 
forgatni, a virágokat, leveleket viszont minden nap, hogy levegőzzön, és egyenletesen száradjon. 
Amikor megteltek a padlások, megszáradtak a növények, akkor nagy zsákokba raktuk. Ekkor kb. 
35-40 fok meleg volt, és sok por. Jött a feldolgozó vállalkozó, kifizette Pista bácsit és elvitte a 
több mázsa gyógynövényt feldolgozásra. Egy kilogramm friss gyógynövény 20-50 forint között 



mozgott. Nem voltunk egyáltalán túlfizetve.

Évről-évre egyre többféle gyógynövényt ismertem meg. A kis Simson motoromra felültem és már 
mentem is a szabadba. A csomagtartót úgy alakítottam ki, hogy három zsák tele növénnyel felfért 
rá. Az új esztendőt február vége felé kezdtük, hóolvadáskor, fagyöngy-szedéssel, amely 
lombhullástól rügyfakadásig szedhető, mert ekkor van gyógyhatása. Április közepétől a 
kökényvirág szedés indult be, mely két hétig tartott, mert kb. ennyi ideig virágzik. Május elsejétől 
a galagonya virágjának levéllel történő szedése következett. Majd folytattuk a bodzavirággal, 
hársvirággal, és ezután következtek a gyógyfüvek: orbáncfű, ezerjófű, cickafark, apróbojtorján, 
kisvirágú füzike, fehérüröm, feketeüröm. Augusztus közepétől elkezdtük szedni a narancssárga 
színű csipkebogyót, ami szárításkor beérik, bepirosodik és megpuhul, majd nagy nehezen 
megszárad, sok héten keresztül. Pista bácsinak van egy csipkevágó gépe, mely kettévágja a nem 
puha, nem zöld csipkebogyót, majd kimagvalja. A csipkehús megszárítva eladásra kerül. Ősszel 
egy magkereskedőnek szedtük a gesztenyét, makkot, vadkörtét, vadalmát, barkócát, berkenyét, 
egyes gyógynövények magvait.
2001 nyarán Széphalomban összetalálkoztam Főző Laci bácsival, aki régebben a Herbáriának 
gyűjtötte és felvásárolta a gyógynövényeket. Évek óta a sátoraljaújhelyi zöldséges piacon árulta a 
gyógyfüveit kizacskózva, és javasolt kérésre különböző betegségekre keverékeket. Sok ember 
megismerte őt a jó tanácsaival. Azt mondta nekem, ne csak szedjem mázsaszámra a 
gyógynövényeket, hanem tudjam azt is, hogy milyen betegségekre lehet felhasználni őket. 
Megmutatott több gyógynövényes könyvet és felolvastatta velem, melyik növény mire jó! Ő maga 
két éven keresztül ivott galagonya virág teát a szívritmuszavarára. Aztán minden nap apróbojtorján 
és csipketeát. Egyre jobban érdekelt a dolog, és egyre többet jártam hozzá beszélgetni. 2001 év 
telén végig, szinte minden nap, gyógynövényes könyveket olvastam. Vásároltam, kölcsön kaptam 
és kijegyzeteltem, majd visszaadtam. A feleségem már sokallta a dolgot, azt mondta, hogy már 
professzor leszek, annyit olvasok. Legelőször a családban egy hölgynek segítettem egy 
teakeverékkel, görcsölő, fájdalmas, sok vérzéssel járó menstruációs időszakain. Egy évig itta a 
teát, mert jól érezte magát, mert könnyedén elviselte ezt az időszakot. Aztán megfázásra 
készítettem keveréket, mely jó ízű, illatos tea lett. Egyre több betegséget kellett megoldanom 
gyógytea keverékekkel ismerőseim és munkatársaim körében, mert bárhol elegyedtem 
beszélgetésekbe, mindig előjött belőlem a gyógyfüvek ismerete. Főző Laci bácsinak dicsekedtem 
is vele, és azt mondta, hogy folytassam az ő munkáját a piacon, ha ő már nem tudja. Akkor nem 
foglalkoztam a kérésével. Egy évre rá, sokak bánatára meghalt Laci bácsi. Ekkor eszembe jutott, 
mit is mondott nekem. A zöldséges piacra még vásárolni se jártam, nem hogy eladni. Még a 
gondolatát is szégyelltem, röstelltem, hogy kiálljak kufárkodni. Egy hónapos vajúdás után 
rászántam magam az első piacolásra, becsomagolt gyógynövényeimmel, keverékeimmel. 
Meglepődtem, amikor láttam, hogy egyre több a vásárlóm.
Elődöm vásárlói eljöttek hozzám is. Egyre több és több betegségre kellett gyógyteákat készítenem. 
Úgy gondoltam, és jól döntöttem, hogy a sárospataki zöldséges piacra is átjártam, ahol nem voltak 
hozzászokva ahhoz, hogy gyógynövényes legyen a piacon. Úgy néztek rám, mint egy 
csodabogárra. Meglepően sok érdeklődő volt. Egyre többen tapasztalták a gyógyteák, 



gyógykenőcsök, tinktúrák, szirupok, gyógyolajok jó hatásait. Egyre messzebb terjed a jó hír. Az 
elmúlt évben meghívást kaptam a sárospataki pünkösdi vásárra. Voltak érdeklődők hozzám az 
ország minden tájáról. Sikeres volt az a napom.
Szerencsére padlásos bérházban lakom, ahol tudom szárítani a gyógynövényeket. Kartonpapírokat 
terítek le a betonra, ezeken szárítok. A már száraz növényeket kartondobozokban és 
papírzsákokban tárolom száraz helyen.
A legtöbb növényt virágzáskor gyűjtöm, ekkor a legnagyobb a hatóanyagtartalma. A gyökereket 
tavasszal és ősszel, a bogyókat éréskor.
A megszárított gyógynövényeket egy évig tárolhatjuk, mert utána fokozatosan veszítenek 
hatóanyagtartalmukból.
Készítek gyógynövénykeverékeket, tinktúrákat, kenőcsöket, gyógyolajokat és szirupokat.  A 
teákat forrázással és hidegáztatással lehet elkészíteni.
 
Forrázás: ¼ liter víz, egy evőkanálnyi növény. A felforralt vizet ráöntjük a növényre és letakarjuk, 
hogy az illóolajok el ne párologjanak, három percig hagyjuk így.
Hidegáztatás: ¼ liter vízben 8-10 órán keresztül áztatunk egy evőkanálnyi növényt, ha ez 
megtörtént, leszűrjük és fölmelegítjük.
Tinktúrák: a friss növényt, vagy gyökeret felaprítva gyümölcspálinkába áztatom két héten 
keresztül, aztán leszűröm és palackozom bedörzsölő szernek.
Frisslé: gyümölcscentrifugával kinyerem a növény levét. Ülepítem, leszűröm és palackozom. 
Hűtőszekrényben hat hónapig is eláll. Egyelőre a vérehulló fecskefüvet használom.
Gyógynövénypép: a friss növényt péppé törjük, vászondarabra kenjük. Felhelyezzük a beteg 
testrészre és egy másik meleg anyaggal rögzítjük. Több órán keresztül is rajta lehet hagyni.
Dunsztkötés: fazékban vizet forralunk, föléje szitában friss vagy szárított gyógynövényt helyezünk 
és lefedjük. A megpuhult meleg növényt kendőre helyezzük és a beteg testrészre tesszük.

Kenőcs: az apróra vágott körömvirágot házi disznózsírban kisütöm, aztán lefedve hűvösebb helyre 
teszem. Másnap fel kell olvasztani, leszűrni, jól lezárható üvegbe tenni, és hűtőszekrényben 
tárolni. Legkeresettebb a körömvirágból készült kenőcs.
Gyógyolaj: üvegbe lazán virágot vagy növényt helyezek, felöntöm hidegen préselt olíva olajjal, 
lefedem és három héten keresztül állni hagyom. Aztán leszűröm és palackozom. Ennek 
elkészítéséhez kell a legtöbb idő és türelem.
Gyógynövény-fürdő: 8-10 óra hosszára hideg vízben áztatjuk a megfelelő növényt. 6-8 liter vízhez 
20 dkg friss vagy szárított gyógynövény szükséges. Aztán leszűrjük, fölmelegítjük, és a 
fürdővízhez öntjük.
Szirup: öt literes befőttes üvegbe rakjuk a megfelelő növényt rétegesen, egy réteg növény – egy 
réteg kristálycukor, amíg az üveg meg nem telik. Másnapra megülepszik, és folytatjuk tovább a 
rétegelést. Ha megülepedve megtelt az üveg, lezárjuk, lefedjük és meleg helyen három hétig 
hagyjuk állni. Majd leszűrjük és a legkisebb fokozaton dunsztoljuk. Főzni nem szabad. Ha lehűlt, 
palackozzuk. Csak friss növényből lehet készíteni. A gyógyolaj készítéséhez hasonlóan 
odafigyelést és időt igénylő műveletsor.



 
Különböző betegségekre készítek teakeveréket:
 
Köhögés: lándzsás útifű, kakukkfű, apróbojtorján. Forrázva! Köhögésre, torok-, 
mandulagyulladásra, valamint virágpor-allergiára egyaránt hatásos. Vékony nyálkaréteget von a 
torok és nyelőcső felületére és így megnyugtatja az idegeket. Megszűnik a köhögés. Mindig szirup 
használatával ajánlom, mely lehet martilapuszirup, kakukkfűszirup, lándzsás útifűszirup. A teát 
étkezés előtt 20-30 perccel igyuk jó melegen, lassan kortyolgatva.
Megfázás: kakukkfű, bodzavirág, hársvirág, apróbojtorján. Forrázva! Sokan egész télen isszák 
elkerülve a komolyabb betegségeket, tüdőgyulladást, influenzát. A legjobb ízű és legillatosabb 
teakeverékem, a gyerekek nagyon szeretik. Bodzabogyó szirupját szoktam hozzá ajánlani.
Gyomorsav: csalán, kakukkfű, bodzavirág, orbáncfű, apróbojtorján. Forrázva! Akinek sok a 
gyomorsava, igyon naponta 1-2 csészével, megelőzés céljából.
Gyomor, epe, máj: cickafark, orbáncfű, apróbojtorján, aranyvessző, sédkender, csalán, menta. 
Forrázva! Akinek nem jól működik a gyomra, epéje, mája, rossz az emésztése, felpuffad, igya ezt 
a teát!
Vese, izület, reuma, vízhajtó: zsurlófű, aranyvesszőfű, legyezőfű, csalán, árvacsalán, nyírfalevél. 
Forrázva! Vesére, izületre, reumára, vízhajtó és gyulladáscsökkentő füveket kell használni. Így 
alakult ki ez a teakeverék. Csontok, izmok, inak, izületek sérüléseinél, fájásainál is nagyon jó 
hatással bír ez a tea. Sokan isszák.
Vértisztító: cickafark, csalán, bodzavirág, orbáncfű, szurokfű, szederlevél, nyírfalevél. Forrázva! 
Vértisztító, salaktalanító hatást fejt ki ez a teakeverék. „Szinte mindenre jó” teának nevezem. 
Megelőzésképpen ajánlom havonta egy héten keresztül naponta kétszer inni éhgyomorra étkezés 
előtt.
Nyugtató, fájdalomcsillapító, valamint álmatlanságra: orbáncfű, citromfű, komló. Aki felébred 
éjszaka, és nem tud visszaaludni, készítsen egy ilyen teát és jó melegen, kortyolgatva igya meg! 
Vagy feszült, depressziós, ideges, nyugtalan? Jót tesz ez a tea.
Menstruációs bajok: cickafark, orbáncfű, kakukkfű, szurokfű. Forrázva! Változó korban levőknek 
is jó szolgálatot tesz ez a tea és nem rossz ízű. 
Magas vérnyomás, szív és érrendszer: galagonya bogyó, galagonya virág, levél, fagyöngy, 
nyírfalevél, cickafark, pásztortáska. Hidegáztatással! A magas vérnyomás nagyon lassan gyógyuló 
betegség, sok türelmet kíván. Addig gyógyszer mellett kell inni, amíg a vérnyomás kezd 
alacsonyabbá válni. Általában 2-3 hónap elteltével lehet abbahagyni a gyógyszer szedését. 
Cukorbaj: babhéj, csalán, szederlevél, kecskerutafű, áfonyalevél. Forrázva! Fagyöngy, 
gyermekláncfű gyökere. Hidegáztatással! Napjainkban nagyon sok a cukorbeteg. Kétfajta 
teakeveréket állítottam össze. Az egyik forrázással készül, kétszer kell fogyasztani napközben. A 
másik keverék hidegáztatással készíthető. Akinek nagyon magas a vércukor szintje, nagyon 
ajánlom, hogy mind a két keveréket igya, míg be nem áll normál szintre a vércukorszintje.
Jóízű étvágyjavító: kakukkfű, szurokfű, apróbojtorján. Forrázva! Étvágytalan, legyengült 
szervezetű gyerekeknek és felnőtteknek ajánlom. Nagyon jó hatással van köhögésre, megfázásra is.
Gyulladáscsökkentő és daganatoszlató: körömvirág, cickafark, csalán. Forrázva! Gyulladásos és 



daganatos betegek isszák napi négy csészével éhgyomorra. Ha rossz indulatú a daganat, napi 
másfél litert kell meginni, 20 percenként egy korty. Termoszban tárolható.
Hasmenés: körömvirág, szederlevél, vadsóskamag, apróbojtorján, fűzfakéreg, tölgyfakéreg. 
Forrázva! Krónikus hasmenés esetén, ha a harmadik nap után sem javul az állapot, ez a keverék 
segít.
Hashajtó: szennalevél, aranyvesszőfű, sédkender, bodzavirág, katángfű, kutyabengekéreg. 
Forrázva! Ha meglazult a széklet, át kell térni a gyomor-, epe-, máj-teára.
Soványító: kökényvirág, kukoricabajusz, aranyvesszőfű, sédkender fű, katángkóró. Forrázva! A 
tea ivása csökkenti az éhségérzetet, zsírégető, meggyorsítja az emésztést. Egy hónap alatt le lehet 
fogyni 5 kilogrammot. A teát reggel, délben és este kell meginni éhgyomorra. Reggel és este az 
éhségérzetet a teán kívül érdemes gyümölccsel, ásványvízzel csökkenteni. A gyógytea pótolja az 
ásványi sókat, a gyümölcs a vitaminokat, érdemes csipketeát is inni a C-vitamin tartalma végett.
Erős vízhajtó: kukoricabajusz, zsurló, csalán, nyírfalevél. Sok embernek víz gyülemlik fel a 
szervezetében és bedagad általában keze, lába. Jó szív-ödémára is.
 

Orbáncfű-olaj: nyílt sebek, friss sérülések, véraláfutások, mirigyduzzanatok kezelésére. Kiváló 
bőrápoló szer érdes arcbőrre, hátfájásra, isiászra, reumára. Leforrázásra, égési sebekre, leégésre 
(napozáskor), nyirokmirigy duzzanatra, izzadás okozta kipirosodásra.
Körömvirág kenőcs: fekélyek, sebek, visszér, aranyér, trombózis, vénagyulladás, égési sebek, 
lábgombásodás, izzadás okozta kipirosodás kezelésére.
 
Tinktúrák:
Cickafark: végtagfájás esetén használatos.
Csalángyökér: fejbőrre – korpamentes, selymes, csillogó, laza, sűrű és hajlékony haja lesz tőle. 
Érszűkület esetén be kell dörzsölni az érintett tesztrészt.
Dió esszencia: (belsőleg) tisztítja a májat, gyomrot, vért. Használható gyomorégésre, bélpangásra, 
sűrűvérűségre.
Zsurló: lábizzadásra, gombásodásra.
Orbáncfű tinktúra: külsőleg, bedörzsölésre, izület-, idegfájdalom, végtag-szaggatás, ficam esetén.
Pásztortáska: izomsorvadásra.
Feketenadálytő: izület, reuma, duzzanat, külső-belső sebek, mindenféle sérülés, vérömlenyek, 
izomrándulás, felfekvés okozta sebek, daganatok kezelésére. 
Vérehulló fecskefű leve: Külsőleg! Rosszindulatú bőrbántalmak, tyúkszemek, szemölcsök, sömör, 
pikkelysömör, ekcéma, szürkehályog, zöldhályog esetén alkalmazható eredményesen.
 
Mint látjuk, és tapasztalhatjuk is, nem csak a drága, márkás kozmetikumok, patikaszerek tehetnek 
szebbé és egészségesebbé bennünket! A természet mindenben segít nekünk.

Szabados Mátyás
 
 



 
Vadgazdálkodás

 
A vadászat napjaink megváltozott körülményei között nem képzelhető el vadgazdálkodás nélkül. 
A vadgazdálkodás a vadászterületen csak az egyéb gazdálkodási tevékenységet folytató 
szervezetek - erdő- és mezőgazdálkodók - érdekeivel összhangban végezhető. A vadállomány, 
mely a vadászat szempontjából bevételt hoz és hasznos, táplálkozásával a mezőgazdaságnak és az 
erdőgazdálkodásnak kárt okoz. Ezért a kétféle tevékenységet egymással összhangban kell 
folytatni, a természetvédelmi követelmények figyelembe vétele mellett.
A vadgazdálkodás feladatai:

•        az élőhelynek megfelelő vadállomány kialakítása
•        a vadállomány fenntartása
•        a vadállomány ésszerű, fenntartható hasznosítása, sportlehetőségek teremtése
•        aktív természetvédelem, a vadgazdálkodás összehangolása a mező- és erdőgazdálkodással, 
természetvédelemmel

A vadgazdálkodás magában foglalja a vadállomány szerkezetének (fajösszetétel, mennyiség, 
minőség, kor- és ivararány) megtervezését, kialakítását, a vad védelmét, takarmányozását, 
egészségvédelmét, a vadkár megelőzését és elhárítását, a vadállomány hasznosítását. A 
vadgazdálkodás nem azonos a vadászattal, a vadászat a vadgazdálkodásnak részben célja, részben 
pedig eszköze.
A maximálisan eltartható, illetve a minimálisan fenntartandó vad mennyiségét az erdő- és 
mezőgazdaság illetve a természetvédelem érdekeinek figyelembevételével állapították meg. 
Sokszor ezeket a meghatározott keretszámokat a terület eltartóképességével próbálják magyarázni, 
kapcsolatba hozni, holott ezt inkább egyfajta tűrőképességnek lehetne felfogni, hiszen ilyen 
vadlétszám, vadsűrűség mellett a vad általi élőhelyhasználat még nem sérti súlyosan a 
gazdálkodók érdekeit. Ezt az "adottságot" el kell fogadnunk, a gazdálkodás tervezésénél ebből kell 
kiindulni. Fő feladatunk, a fenti keretszámokon belül a vadállomány minőségének javítása.
A vadállomány a megújuló erőforrások közé tartozik, okszerű gazdálkodás, "bölcs hasznosítás" 
mellett tartósan fenntartható, megújítható. 
A gazdálkodási cél irányulhat:

•        az állomány növelésére (Ilyenkor a nőivar hasznosítása kisebb mértékű.)
•        az állomány fenntartására (A hasznosítás mértéke megegyezik az éves szaporulattal.)
•        állománycsökkentésre (A nőivar és a szaporulat hasznosítása nagyobb mértékű.)

 
Magyarországon jelenleg 6 nagyvad és 26 apróvad vadászható. Az állománynagyság alapján 
gazdasági jelentősége 5 nagyvadnak, a mezei nyúlnak, a fácánnak és a tőkésrécének van.
 
Nagyvadgazdálkodás
 
Magyarország legjelentősebb nagyvadfaja a gímszarvas. Őshonos. Közép-Európában él a legjobb 



minőségű populáció, élén Magyarországgal. Az ártéri ligeterdők, aljnövényzettel alátelepült 
tölgyesek, mezőgazdasági területekbe ékelődő elegyes szálerdők felelnek meg neki leginkább, 
ahol takarmányt, vizet, takarást és nyugalmat talál. Az Alföld fásítását követve új területeket hódít 
meg. A bika legfontosabb értékmérője az agancs. 120-150 nap alatt épül fel, februártól kb. 
júliusig. Szeptemberben van a szaporodási időszaka, a szarvasbőgés. Februárban lehullatja 
agancsát, majd kezdődik elölről a folyamat. A szarvasbika korának előrehaladtával egyre erősebb, 
nagyobb tömegű agancsot fejleszt, mely elérheti akár a 15 kg-ot is. Ez a fejlődés jó állományban a 
bika 12-14 éves koráig is tarthat, majd egy csúcspont után folyamatosan kisebb, gyengébb, ún. 
visszarakott agancsot rak fel.
 

 
A Zemplén gímszarvas állománya, a jelenleg tapasztalt minőségi visszaesésének ellenére is, a 
legjobb az Északi-középhegységben. Érdekessége, hogy a jelenlegi országhatárokon belül 
kizárólag a zempléni szarvas állomány hordozza genotípusosan magában a minden téren impozáns 
„kárpáti” jelleget. Az állomány területi eloszlása nagy szórást mutat. Az átlagostól magasabb a 
sűrűség a dél-zempléni, tállyai, erdőbényei részen, valamint a Telkibánya-Kéked térségben. A 
Zempléni-hegység peremén, a Hernád folyó partján, elsősorban mezőgazdasági művelésű 
területeken fekvő vadászterületeken az átlagtól alacsonyabb a sűrűség. Ezeken a területeken a 



gímszarvas váltó vad, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák érési időszakában, szezonálisan van 
jelen.
Agancs-jelleg alapján, a körzeten belül az általánosan jellemző közepes trófeaminőség mellett 
különböző értékes, megőrizni kívánt törzsek különíthetőek el. Füzérradvány körzetében élnek - 
egyre kisebb létszámban - a legértékesebb, hosszú szárú, sokágú agancsot viselő bikák. Az 
Aranyos-völgy körzetében található a középhosszú, vastagszárú, többágú, összetett, impozáns 
koronával rendelkező törzs. Ezen törzsek jeles képviselői egyre ritkábban fordulnak elő, és 
kerülnek terítékre. A gímszarvas vadgazdálkodási és vadászati jelentősége a többi vadfajhoz 
képest jelenleg a legmagasabb.
Őshonos, kiválóan alkalmazkodó vad a vaddisznó. Főként mocsaras területek, erdők vadja volt, 
napjainkra gyakorlatilag mindenütt megtalálható. Zárt, családi kötelékben él, ez a konda. A kondát 
mindig tapasztalt nőstény, a vezérkoca vezeti. A kondában a rangsorrend alapja az életkor. A 
kanokat süldőkoruk végén (16-18 hó) elverik a kondából. Ezek azután laza közösséget alkotva 
kóborolnak, később magányossá válnak. A kanok télen, búgás idején csatlakoznak a kondához. A 
kocákért sokszor véres harcot folytatnak, melyben borotvaéles agyarfoguk veszélyes fegyver. 120 
nap vemhesség után malacozóvacokban hozza világra 2-8 malacát. A koca jó anya. 
Szívesen és gyakran dagonyázik, dörgölődzik. A kanok agyarukkal hasogatják kedvenc 
agyarfájukat. Rendszeresen turkálnak csigák, giliszták, makk után, vagy csak egyszerűen 
szórakozásból. Mezőgazdasági kártétele jelentős, helyenként milliós értéket is elérhet. 
Létszámának szintentartásához a tavaszi törzsállomány 120-160 %-át terítékre kellene hozni, ez 
azonban rejtett, óvatos életmódja, illetve egyéb okokból (pl. vadászirigység) nehéz feladat. A 
helyes korosztályszerkezet kialakításához az éves teríték 60-80 %-át a malacoknak és a süldőknek 
kell kitennie. Vadászata sportos, izgalmas, érdekes. Egyéni és társasvadászaton egyaránt 
vadászható. A kapitális kanok agyara megbecsült vadásztrófea.
Jelenleg a Zemplént egy megerősödött, rendkívül dinamikusan fejlődő vaddisznó állomány 
jellemzi. A zempléni körzet vadgazdálkodásának tradicionális alapköve a vaddisznó. A 90-es évek 
közepén, a pestist és az azt követő száraz éveket erősen megsínylette a hegyvidéki 
disznóállomány. A faj regenerálódó képességét mutatja, hogy 2001-re a becsült vaddisznó 
mennyiség elérte az 1600 darabot, következő évben pedig 2000 darab fölött tetőzött. A gyors 
létszámnövekedés köszönhető többek között az 1997-től folyamatosan tapasztalható 
alulhasznosításnak is. A hasznosítás mértéke sohasem érte el a szintentartáshoz minimálisan 
elvárható 100 %-ot. Az állomány minősége jónak mondható. Gyakoriak az érmes minősítésű 
agyarasok. 
A vaddisznó a teljes Zemplén területén előfordul. Az egyedsűrűség mindenhol kiegyenlítettnek 
tekinthető. A mezőgazdasági területekre kizárólag a kultúrák érési időszakában táplálkozni vált ki.
Az állomány trófeabírálati mutatói: az agyarak általában tetszetősen körívesek, patinásak és 
megfelelő vastagsággal bírnak.
A vaddisznó az állomány megerősödésének köszönhetően elsősorban a hazai vadászok körében 
kiemelkedő vadgazdálkodási és vadászati jelentőséggel bír. Vadászkertekben is tartják, 
nagyterítékű vadászata keresett.
Az őz Európa legelterjedtebb párosujjú patása. Télen szürke, tömött bundát visel, nyáron vörös 



csuhát ölt. Október-november hónapban veti el agancsát, majd azonnal növeszteni kezdi az újat. 
Áprilisra készül el az új agancs, melyről az elszáradt háncsot ágakon, fiatal fákon dörzsöli le. 
Ezzel helyenként komoly károkat okoz. Egyedülálló, hogy az agancs növekedési ideje télre, a 
legrosszabb tápanyagellátású időszakra esik. Ezért az időjárásnak és a mesterséges 
takarmányozásnak nagy szerepe van az agancsminőség kialakulásában. Válogatós, kényes a 
táplálék minőségére, elsősorban a rostszegény növényi részeket kedveli. Előszeretettel különítik el 
erdei és síkvidéki típusra. Az erdei változat kisebb testsúlyú, kisebb agancsú, télen is csak családi 
kötelékben él, míg a síkvidéki télen nagyobb rudlikba verődik. Ezt az elkülönülést azonban sokkal 
inkább okozza a nagyobb létszám (sűrűség) a sík vidékeken, mint genetikai különbség, mivel a 
nagy csapat nagyobb védelmet jelent, illetve a szűkebb táplálékellátás koncentrálja az őzeket. Az 
utóbbi években sok kiváló, érmes trófeát mutattak be bírálatra erdős, hegyes vidékekről. Ebben 
nagy szerepet játszhat a vaddisznók, szarvasok számára kialakított sok etetőhely, szóró, a 
tonnaszámra kihordott kukorica és egyéb vadtakarmány.
Tavasszal az agancs letisztítását követően szétbomlanak a rudlik, a bakok territóriumot foglalnak, 
melyet féltékenyen őriznek egymástól. Minél jobb egy terület, annál több suta található rajta, így a 
legjobb területek urai, a legerősebbek tudnak a legtöbb utódról gondoskodni. Július-augusztus a 
párzási időszaka. Ekkor a legaktívabbak, a nap bármely szakában lehet találkozni velük. Kedvelt 
vadászati módja a csalsíppal való őzhívás. A szerelem hevében a legóvatosabb vén bakot is be 
lehet csapni.

Az őzállomány a Zemplénben élő nagyvadfajok közül a legkisebb jelentőséggel bír. Az állomány 
minősége a kedvezőtlen élőhelyi adottságok miatt, elmarad az országos átlagtól. A vadászatát 
megnehezítő fedettség kedvező hatására több esetben kerül terítékre az átlagosnál jobb, a 
trófeájával kellemes meglepetést okozó őzbak. Az ökológiai adottságuknál fogva az összefüggő 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeken nagyobb a gazdálkodási szerepe. Vadászati és 
gazdasági szempontból a Bodrogközben érdemel nagyobb figyelmet.
Egyetlen tülkös szarvú vadfajunk, a muflon, mintegy 100 éve került betelepítésre. Szardínia és 
Korzika szigetén őshonos. Nyájban él, nappali életmódot folytat, így muflonos területen könnyű 
összefutni vele. A nyájat egy bárányos anyajuh vezeti. A kosok külön koscsapatokat alkotnak. 
Novemberben, párzási időben (berregés) csatlakoznak a nyájhoz, ilyenkor kemény csatákat vívnak 
a juhok birtoklásáért. Szaruból lévő csigájukkal, szarvukkal 10 - 20 méter távolságból rontanak 
egymásnak, csattanásaik messzire hallatszanak. A csiga évről évre nő, bár csökkenő mértékben. 
Kivételes esetben elérheti az egy méteres hosszt is. A nagy ívű, szabályos csigaalakulás kívánatos, 
míg a befelé növő, kisívű, vagy túlterpesztett, részaránytalan, töredezett csigát viselő egyedeket 
célszerű kiselejtezni.
Áprilisban ellik egy-két bárányt, melyek fürgék, élénkek, azonnal követik a nyájat. 
Táplálkozásában nem válogatós, szinte bármilyen növényi részt képes megenni. A természetvédők 
szerint nemkívánatos vad, mert a védett sziklagyepeket patájával felszaggatja, károsítja. 
Túlszaporodása esetén valóban képes túlhasznosítani az élőhelyet, azonban állományát 
megfelelően kezelve színesíti a hazai faunát. Kedveli a sziklakibúvásos hegyoldalakat, jól 
alkalmazkodott a hazai körülményekhez. A tartósan magas hóállás nagy veszteségeket okoz, 



különösen a kosokban, mivel könnyen felfáznak. A visszatelepülő farkasnak is kedvelt 
zsákmányállata. 

A zempléni muflon érdekessége, hogy Magyarországon először 1901-ben Gróf Károlyi László 
jóvoltából Füzérradvány térségében egy 1200 hektáros vadaskertbe került muflon betelepítésre.  
Az ország jelenlegi muflonállományának jelentős része a Füzérradványba telepített 24 egyed 
leszármazottjának tekinthető.

Egyedsűrűsége rendkívül változó. Területi eloszlására jellemző, hogy a számára kedvelt, jó 
élőhelyi adottságú területeken egész évben, nagy számban előfordul. Más területeken szezonálisan 
van jelen, míg bizonyos területrészeken sohasem jelenik meg. Helyét kevésbé tartja, jellemző a 
szezonális vándorlása. A zavarást kevésbe tűri. Folyamatos zavartság esetén hamar odébb áll, a 
legjobb muflonos helyek is kiürülhetnek. Ilyenkor olyan területekre is betéved, ahol azelőtt 
sohasem észlelték a jelenlétét.
A minőség is nagy szórást mutat a Zemplénen belül. Jelenleg az 1984-ben, az Aranyos-völgybe 
betelepített állomány a legjobb minőségű.  Az itt élő kosok csigája rendkívül nagy növekedési 
erélyt mutat, főleg fiatal korban. Három éves korra a szarvhossz elérheti a 60-65 cm-t, de került 
már trófeabemutatásra 3 éves, 67 cm-es szarvhosszal rendelkező bronzérmes kos is. A 
populációból kikerülő kosok csigája jellemzően szabályos, nagy ívű, nagy terpesztésű. Selejtezési 
szempontként szinte kizárólag az áll alá, illetve a nyakba növő hibás szarvalakulás merülhet fel. A 
Zemplén egyéb vidékein előforduló muflon állomány a gyenge és a közepes minőség között 
ingadozik.
Vadgazdálkodási és vadászati jelentősége a teljes Zemplént vizsgálva az őzénél jelentősebb, a 
kapitális trófeájú kosokra nagy a fizetőképes kereslet. Életmódját tekintve, mivel csapatban él és 
szinte egész nap mozog, ezért viszonylag eredményesebb a vadászata.
A dámvadat Európából az utolsó jégkorszak szorította ki. A római hódítók útján került vissza. 
Nyugat-Európában sok helyen, mint díszvadat, kertekben tartják. Hazánkban kiváló minőségű 
állománya él szabad területen. A világranglista első két helyezettjét (1991 és 2002) a Szabolcs 
megyei Gúthon ejtették el. Több korábbi rekordot adott Gyulaj is. Kedveli a sík, vagy dombos 
vidéket, a mezőgazdasági területekkel szabdalt lombos erdőfoltokat. A gímnél kisebb, de az őznél 
nagyobb testű vad. Megyénkre nem jellemző, csak a Prügy - Taktaharkány környéki ártéri 
erdőkben jelent meg az utóbbi időben kisebb számban, de egységes populációt alkot a Tisza 
túlpartján elhelyezkedő Tiszadobi állománnyal.
Októberben barcog. Rendhagyó módon a bikák barcogóteknőt kaparnak, abban hallatják 
jellegzetes párzó hangjukat. Egymás közelében helyezkednek el, legbelül a legerősebb, majd 
kifelé körülötte az alacsonyabb rangú bikák. A tehenek választanak a bikák közül, nem jellemző a 
gímeknél tapasztalható állandó harc a hárem őrzése miatt. Csapatban él. 230 napos vemhesség 
után általában júniusban ellik. Agancsa lapát, mely augusztusra készül el. Rendkívül jó szeme 
miatt nehéz vadászni, különösen barcogáskor nagy a sportértéke. 
 
Apróvad:
 



A fácánt Európába már időszámításunk előtt betelepítették, majd a középkortól újabb telepítések 
történtek, melyek során a különböző alfajok egymással keveredtek. Mezőgazdasági területek, 
erdők, nádasok, bokros remizes területek lakója. Sok rovart és gyommagvat elpusztít. Éjszakára 
előszeretettel száll fel faágakra, "felgallyaz". Március végén kezdi násztáncát, a dürgést. Ekkorra 
kiszínesedik, arcrózsája megnő, vörös színű lesz, fülpamacsokat növeszt. A kakasok vetélkednek a 
tyúkokért. Általában 4-7 tyúkot gyűjt maga köré. A tyúk kevésbé színpompás, rejtőszínű madár. 8-
14 tojását 24 nap alatt költi ki. A fészekhagyó csibék eleinte szinte csak rovartáplálékot 
fogyasztanak. Tíz napos koruk után már felröppennek. 150 napos korukra fejlődnek ki teljesen. 
Sok ellensége van, de a vegyszerezésnek, mezőgazdasági gépeknek, tarlóégetésnek is sok 
áldozatul esik.
A termények betakarítása után a terület képe, eltartóképessége megváltozik, fontos feladat a 
takarmányozás. Ez történhet etetőkben, vagy vadföldek segítségével. Legjobb megoldás a kettő 
kombinálása. A vadföld, ha jól van kialakítva, megfelelő összetételű növényekből áll, nemcsak 
táplálékot ad, hanem takarást, búvóhelyet, védelmet is.
A megváltozott környezeti feltételek miatt a fácán természetes reprodukciója már nem képes 
kielégíteni a jelentkező vadászati igényeket. Ebből adódóan jelentős mennyiségben nevelik a 
fácánt mesterségesen és helyezik ki a vadászterületekre részben vadászati, részben pedig 
törzsállomány-növelő céllal.
A mezei nyúl egész Európában elterjedt vad. Magyarországon szinte mindenütt előfordul, kivéve 
a magasabb hegységeket. Kedveli a vetéseket, pillangósokat, kisebb erdőfoltokat, fasorokat, 
nádasokat. Párzása sokszor már januárban kezdődik, így még a tél vége előtt megjelenhetnek az 
első kisnyulak. Persze ezek túlélése bizonytalan. Több érdekességet is találhatunk a mezei nyúlnál. 
Ilyen például az indukált ovuláció, a tavasszal látható kergetőzés a vetéseken. Különleges jelenség 
a kettős vemhesség. Ez azt jelenti, hogy vemhesen is felveszi a kannyulat, egyszerre két vemhet is 
hordhat, így bár 42 nap a vemhességi ideje, ennél kisebb különbség is lehet két alom kora között. 
Egy évbe akár 4-5 alkalommal is vethet 1-4 fiat.
Kedvező számára a változatos élőhelyet nyújtó, kisparcellás művelés. A 60-as évekig csodálatos 
nyúlbőség volt jellemző az országra. A nagytáblás termelés kialakulásához nem tudott 
kellőképpen alkalmazkodni. Mivel az otthonterületéhez rendkívül ragaszkodik, attól nem 
távolodik el messzire, a nagy táblák betakarítása után nem vándorol el, gyakorlatilag éhen halhat. 
Az állomány nagysága követi az eltartó képesség szintjét. Legkevésbé elterjedt az etetése, mégis 
ezzel lehet a legjobb eredményeket elérni. Területhűsége miatt azonban „oda kell vinni” hozzá a 
takarmányt. Mivel vízigényét a nyúl elsősorban a vegetációs vízből elégíti ki, így kiegészítő 
tápláléknak elsősorban a répafélék, nedvdús takarmányok felelnek meg. Legmegfelelőbb a 
célterületen kisebb kupacokba, egymástól 100-150 m-re lerakni az etetőanyagot. A nagyobb 
táblákon kínálkozik lehetőség – a tulajdonossal együttműködve – ideiglenes vadföldek létesítésére. 
A táblák belsejében sávokban olyan növényekből alakítunk ki vadföldet, melyek gyorsan adnak 
zöldtömeget, egész télen fogyaszthatóak – tavasszal úgyis kiszántásra kerülnek.
Fiatal gyümölcsösökben, erdősítésekben télen komoly rágáskárt okozhat. Ennek megelőzésére 
fontos a kerítések ellenőrzése, a nyulak elriasztása, illetve takarmánnyal való elvonása. Erre 
sokszor a metszési nyesedék sorközben hagyása is megfelelő.



A nagy létszámú körvadászatok ünnepnapnak számítanak a vadászatok sorában. Mivel a 
nőstények általában közelebbre bevárják az embert, az ivararányon javíthatunk ráhajtásos 
vadászattal. Élő befogása is jelentős.
A tőkés réce házikacsánk őse. Egész Európában elterjedt, ismert faj. A gácsér színesebb, 
díszesebb, mint a tojó. Farktövénél található kunkori gácsértolla kedvelt kalapdísz. Fészkét 
nemcsak vízpartokon, hanem gabonatáblákon, fűzfák odvaiban, elhagyott szarkafészkekben is 
megtalálhatjuk. 12-15 tojását 28 nap alatt költi ki. Állandó madarunk, de a táplálékhiányos téli 
időszakban délebbre húzódhat. Azonban bőségesen érkezik helyette északról telelő állomány. 
Ezek némileg nagyobb mérete kedvelt vadászzsákmánnyá teszi. Jól és gyorsan repül, jó lősportot 
jelent. Augusztus 15-től vadászható, de augusztus hónapban csak húzáson lőhető. Ezzel az 
evezőtollak váltása miatt rosszabb röpkészségű madarakat védjük. A nemzetközi jelentőségű 
vízimadár-pihenőhelyeken, az ún. Ramsari-területeken további vadászati korlátozások vannak 
érvényben. Ilyen terület a Bodrogzug is. Kedvelt táplálkozó helye a betakarítás utáni tarló. Esti és 
hajnali húzáson lesben állva kiváló vadászélményt nyújt. Nem tartozik a tervezhető vadfajok közé, 
évszakos állományváltozása, vándorlása miatt klasszikus értelemben véve nehéz vele gazdálkodni. 
Külön vízivad-vadföld létesítése fölösleges, de sokszor jól hasznosítja az egyéb vadfajaik számára 
létesített vadföldeket. A pihenőhelyek közelében elhelyezett takarmányt felveszi, de olcsóbb és 
jobb eredmények érhetőek el a tarlók megtartásával, későbbi leszántásával. 
Megfelelő állandó vizek esetén a vadréce mesterséges nevelése gazdaságosan megoldható. Jó 
technológia esetén a kiváló kondíciójú nem kövér, jól repülő madarak vadászati értéke megfelelő, 
jól értékesíthető a vadászata.

Godzsák Tibor
 
 
 
 

Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
 
Az Egyesület 2000 decemberében alakult. Tagságát elsősorban pedagógusok és természetvédelmi 
szakemberek alkotják. Fő célja Abaúj-Zemplén természeti értékeinek megőrzése, a gyakorlati 
védelem elősegítése. A jelenlegi védettségi szintek – természetvédelmi területek, tájvédelmi 
körzetek – magasabb szintre emelésének, térségi nemzeti park megszületésének elérése. Ezt 
szolgálják az Egyesület programjai, kiadványai. Folyamatosan zajlik az épületlakó denevérek 
monitoringja, a denevérvédelmi szempontból fontos mesterséges üregek feltérképezése. Állandó 
programunk mesterséges odúk készítése, telepítése énekesmadarak és kisemlősök részére, 
baglyoknak pedig költőládák készítése. Mindkét program keretében szorosan együtt működünk a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet szakembereivel, valamint az Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 32. sz. Zempléni Helyi Csoportja tagjaival. A denevérvédelem 
keretében jelentettünk meg denevéres képeslapokat, valamint a Bőrszárnyú pincelakók című 
kiadványt, készítettük el és juttattuk az oktatási intézményekbe a Bőrszárnyú barátaink című 



filmet.
Pedagógusokként elsősorban a környezeti nevelés terén van módunk tenni értékeink megőrzése 
érdekében. 2002 elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézettel, melynek keretében rendszeresen 
környezeti nevelési továbbképzéseket szervezünk a sátoraljaújhelyi és sárospataki Közoktatási 
Ellátási Körzet pedagógusai részére, mely képzéseken távolabbról érkező érdeklődőket is szívesen 
látunk.

Az eredményesebb iskolai környezeti nevelést szolgálják az „Egy iskola, egy odútelep” program 
keretében már kialakított, illetve kialakítás alatt álló mesterséges odútelepek, a Zempléni 
odútelepek madár- és emlősfajai, valamint a Kígyók Abaúj-Zemplénben című kiadványok.
2003 nyarán a Magyarok Világszövetsége Zempléni Tagozata felkérésére állítottuk össze, és az 
MVSZ tagjaival együttműködve – 2003. szeptember 10. és 2004. június 2. között – bonyolítottuk 
le a „20 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet” elnevezésű, Abaúj-Zemplén természeti értékeit 
bemutató előadássorozatot. Az előadássorozat aktualitását a Zempléni Tájvédelmi Körzet 
alapításának (1984. 12. 13.) 20. évfordulója szolgáltatta.

E sorozat előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza jelen kiadvány.

 

 

A Sátoraljaújhelyi Közoktatási Ellátási Körzet
 
A Társulás1997-ben alakult a Hegyköz és a Bodrogköz 36 önkormányzata és az Egri 
Főegyházmegyei Hatóság összefogásával. Az azóta eltelt közel 7 év igazolta az együttműködést 
szorgalmazókat, hiszen céltudatos, sokrétű tevékenységével hozzájárult az óvodákban, iskolákban 
folyó nevelő-oktató munka eredményességéhez, fejlesztéséhez.
A körzet pedagógusai fontosnak tartják a diákokban a lakóhely szeretetének erősítését, amit segít a 
gyönyörű zempléni táj, a Zempléni-hegység csodálatos növény- és állatvilágának bemutatása.
Régről tudott igazság, hogy akkor válik valami számunkra fontossá, ha ismerjük, ha folyamatosan 
foglalkozunk vele, ha élmények kötődnek hozzá. A gyerekkor helyszíne is akkor vonz vissza 
igazán, ha ismerjük „titkos” helyeit, egy-egy madárfészket, az öreg tölgyfát, ha volt rá alkalmunk, 
hogy meglessük a fürge gyíkot, a denevért.
A Társulás a B-A-Z Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott sikeres pályázatának 
eredményeképpen tudta támogatni ezen kiadvány megjelenését, amellyel az a célunk, hogy 
segítséget nyújtsunk a gyakorlati környezeti neveléshez, terepgyakorlatok szakmai anyagának 
összeállításához.

Sándorné Kozma Klára
a társulás szakmai vezetője
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