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Az Istvánkúti Nyírjes bemutatása
A Zempléni-hegység (másik nevén a Tokaj-Eperjesi-hegység) hazánkban az
Északi-középhegység legészakkeletibb tagjaként a Kárpátok közelségének jegyeit
legjobban magán viselő terület. A Kárpáti-hegyrendszer belső, vulkanikus
vonulatának részeként fogható fel. A Milic-csoporton keresztül szinte közvetlen
összeköttetésben áll a magasabb kárpáti hegyláncokkal, ami elsősorban a növény- és
állatvilág egyes tagjainak itteni előfordulásával bizonyítható. Ezért nem meglepő,
hogy legfőképpen a magasabban fekvő területek növénytársulásaiban találjuk meg
ezeket a fajokat. A flóra számos faja (korpafüvek, szirti páfrány, kárpáti sisakvirág,
karcsú sisakvirág, völgycsillag, csengettyűvirág, vörös áfonya, ernyőskörtike,
farkasboroszlán, fehér acsalapu, pávafarkú salamonpecsét, magyar kőhúr, havasi
ribiszke, havasalji rózsa, füles fűz) és növénytársulások közül a kárpáti (ún. montán
vagy magashegyi) bükkösök, szilikát sziklaerdők, hegyi rétek, savanyú
szőrfűgyepek és nyílt szilikát sziklagyepek előfordulásai erősítik a képet.
A Zempléni-hegység 600-700 m magas hegyei nagyjából Hollóházától és
Telkibányától délkeletre egészen Háromhutáig egy tömbben alkotják a hegyvidék
kárpáti jellegű részét. Ezen belül az ún. Háromhutai-hegycsoport alkotja egyben a
Zempléni Tájvédelmi Körzet legnagyobb területű fokozottan védett régióját,
amelyeknek egyik nagyobb összefüggő egysége a délkeleti végen a Sólyom-bérctől
kezdődően, a Mlaka-réten és az István-kúti Nyírjesen keresztül, a Bagolybérc-tető és
a Kis-Péter-mennykő érintésével nagyjából a Nagy-Péter-mennykőig és a Pengőkőig tart.
Akárhonnan érkezünk is, egyértelmű, hogy az állandó vizű István-kút és a
környékén elterülő, róla elnevezett Istvánkúti Nyírjes a hegyvidék szívében
viszonylag magasan helyezkedik el. Közigazgatásilag Háromhuta község területéhez
tartozik. Megközelítése és elérhetősége viszonylag könnyű, több odavezető út közül
kiemelhető az országos kéktúra nyomvonala, amely közvetlenül érinti az Istvánkúti
Nyírjest. Kedvelt kirándulóhely, még hétköznapokon is gyakran találkozunk
gyalogos vagy kerékpáros turistákkal. Ezen a helyen jegyezzük meg, hogy a terület
látogatásához (még gyalogosan is) a fokozottan védett természeti értékek miatt
elvileg a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges lenne!
Az Istvánkúti Nyírjes az ország egyik legelső, 1953 óta védett területe, azaz már
bő 30 évvel a Zempléni Tájvédelmi Körzet 1984-es megalapítása előtt fokozottan
védetté nyilvánították az itt élő növények és állatok miatt. Noha botanikai
szempontból is nagyon értékes, a döntésben elsősorban állattani kuriózumokat
tartottak szem előtt. Rovarvilágában olyan szibériai fajok voltak jelen, amelyek az
országban másutt nem élnek vagy nagyon ritkák.
Jelentős a területen előforduló (vagy pl. oda rendszeresen táplálkozni járó),
jelenleg törvényi védettséget élvező ritkább növény-, gomba- vagy állatfajok száma
is. Természetvédelmi érték tehát az itt élő növény-, gomba- és állatközösségek
fajgazdagsága, közkedvelt szóval élve a terület biodiverzitása.
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A szinte csak szakértők által felismerhető védett fajok mellett azonban a tájnak
más szempontból is értékes gyöngyszeme ez a mindössze néhány hektáros kis
terület. Az értékek között előkelő helyet foglal el a harmonikus tájképi látvány, amit
a fehér törzsű közönséges nyírfa (Betula pendula) laza ligetes megjelenése és az
erdőkkel szemben (az ottani fák alatt megszokott avar helyett) a zöld gyep látványa
jelent. Mindez csak fokozódik, ha hozzávesszük a közeli források táplálta
mesterségesen kialakított kis tavat, annak partján álló évszázados kocsánytalan
tölgy (Quercus petraea) égbenyúló hatalmas koronáját és vastag ágait, az alatta
található tűzrakóhelyet illetve a vörösfenyő (Larix decidua) rönkfából készült nagy
fedett teraszos vadászházat. Ami mindezt keretbe foglalja (és aminek összefüggő
rengetegéből ez a kis sziget ki lett hasítva), a Zempléni-hegység erdőrengetege, itt
leginkább a sűrű sötét lombozatú zárt bükkösök koszorúja. Az aljnövényzet nélküli
(szakszóval "nudum" = csupasz) bükkösben alig 50 méternyire hatalmas közönséges
bükkfa (Fagus sylvatica) egyedek tövében találjuk az egész évben működő
befoglalt forrást.
Az itteni tekintélyes méretet elérő bükkfák egy része már kidőlt, a helyükön
kialakult lékekben a fiatal újulat fényhez jutva már törekszik a magasba, a
lombkorona felé. Az idős és korhadó fák nagyon fontosak az erdő életében, mert
lassú korhadásuk során sokféle gombának, rovar-lárvának táplálékforrásai és odvaik
révén madaraknak nyújtanak fészkelőhelyet.
A nyírligetet tehát egyik oldalról félkörszerűen mészkerülő tölgyesek,
gyertyános-tölgyesek és főleg bükkösök veszik körül, másik oldalról a forrásból
kiinduló vízfolyás egyre szélesedő völgye határolja. A völgyet régi szekérút
keresztezi, aminek mentén néhány évtizede megépített alacsonyabb gáttal
duzzasztották fel a sekély vizű tavacskát. A tó vízszintje sajnos eléggé alacsonyan
van, mivel a gát mellett a víz utat talált magának és a kis tó leapadt. Azonban még
így is fontos vizes élőhelyet jelent, amiben tavasszal kétéltűek petéznek, nyáron
napközben a víz felett szitakötők hadai cikáznak, száraz időben éjjel denevérek
járnak ide inni a vízfelszínt elborító békalencse ellenére. A tó partját időnként
gyékényes borítja el, amit mesterségesen kell visszaszorítani (eltávolítani).
A nyírligetet alkotó, korukat tekintve néhol 80-100 éves nyírfák laza
lombkoronája sok fényt átenged, ezért ezen a mesterségesen kialakított helyen a
hegyi rétekhez sokban hasonló fajgazdag gyepeket találunk. Típusaikat tekintve
elsősorban hegyi kaszálórét és az üdébb helyeken kékperjés láprét fragmentumok
mozaikjai, amiket korábban rendszeresen kaszálták, hosszú távon biztosítva
fennmaradásukat és fajgazdagságukat. A terület ezen aspektusa kultúrtörténeti
értékként jelenti a hagyományos tájhasználat emlékét.
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A terület növényvilága
A Nyírjes területén és szűk környezetében jelenlegi állapotában majdnem 20
mohafajt, 7 (közöttük 3 védett) harasztot és 150-nél jóval több (közöttük 16 védett)
virágos növényfajt jegyeztünk fel.
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19

latin név

magyar név

Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Lycopodium clavatum
Alchemilla gracilis
Cephalanthera damasonium
Dactylorhiza fuchsii
Daphne mezereum
Dianthus deltoides
Epipactis microphylla
Gladiolus imbricatus
Listera ovata
Neottia nidus-avis
Orthilia secunda
Platanthera bifolia
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Salix aurita
Telekia speciosa
Vaccinium vitis-idaea

szálkás pajzsika
széles pajzsika
kapcsos korpafű
kecses palástfű
fehér madársisak
erdei ujjaskosbor
farkasboroszlán
réti szegfű
kislevelű nőszőfű
réti kardvirág
békakonty
madárfészek
gyöngyvirágkörtike
kétlevelű sarkvirág
kisebb körtike
kereklevelű körtike
füles fűz
Teleki-virág
vörös áfonya

természetvédelmi
eszmei érték (Ft)
5000
5000
10000
2000
5000
10000
10000
5000
5000
10000
5000
5000
5000
2000
5000
5000
5000
10000
10000

A nyírligetben előforduló többféle gyeptípus foltjai a változó mikrodomborzat,
a talajkémhatás, a tápanyagellátottság és a vízellátottság függvényében fokozatosan
olvadnak egymásba. Ehhez járul hozzá, hogy a nyírfák laza, nyitott, gyakran
egymással nem is érintkező lombkoronája és az árnyékoló cserjefajok hiánya
eredményeképpen az aljnövényzet dús, fajgazdag és mozaikos megjelenésű. Ez a
részben árnyéktűrő, részben pedig a fénykedvelő fajoknak is ideális környezetet
teremt, sok faj megtalálhatja itt a számára kedvező életfeltételeket.
Így vannak ezzel a terület védett fajai is, egyeseket az árnyasabb erdőszéli
helyeken, másokat a tápanyagokban legszegényebb és legszárazabb foltokon, megint
másokat meg a füvekkel benőtt részeken találhatjuk meg.

5

A nedves, hideg klímát jelzi a
harasztok közé tartozó 3 védett faj, a
szálkás
pajzsika
(Dryopteris
carthusiana), a sötétebben zöld levelű
széles pajzsika (Dryopteris dilatata) és
a kapcsos korpafű (Lycopodium
clavatum) néhány töve. Egyedszámuk
nem magas és egyikük esetében sem
várható, hogy a terület rendszeres
kaszálása
illetve
teljes
visszagyepesedése
következtében
gyarapodjon. A kapcsos korpafű
földfelszín felett kúszó és villásan
elágazó hajtásairól ismerhető fel,
kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

amiken apró, keskeny árszerű levelei
sűrűn helyezkednek el. A védett
pajzsikák és a területen előforduló más
páfrányok elsősorban az árnyasabb
részeken és a kidőlt fatörzsek vagy a
fákkal együtt kifordult gyökér-tányérok
közvetlen védettségében telepedtek
meg.
A két védett pajzsika leveleit
aszimmetrikus tagoltságukról lehet
felismerni, ahol a levelek töve felé
haladva
az
asszimetria
egyre
szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)

erőteljesebbé válik. A levélszeletkék
csúcsai rövid szálkahegyben kihúzottak.
Amíg a szálkás pajzsika levelei
alapvetően kétszeresen szárnyasan
összetettek, addig a széles pajzsika
esetén a tagoltság háromszoros.
Ezzel szemben a nem védett erdei
pajzsika (Dryopteris filix-mas) esetén a
kétszeresen szárnyasan összetett levél
tagoltsága
egyáltalán
nem
aszimmetrikus és az egyes legutolsó
rendű levélszeletkék csak csipkésen
fogazottak vagy ritkábban egyszerűen
lekerekítettek. Hasonlóan felépített a

széles pajzsika (Dryopteris dilatata)
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hölgypáfrány (Athyrium filix-femina)
levele is, de itt a levél tagoltsága
háromszoros!
Érdekességként
említhetjük a területen is előforduló és
szerencsére a Zempléni-hegységben
máshol
sem
ritka
közönséges
tölgyespáfrány
vagy
hármaslevelűpáfrány (Gymnocarpium
dryopteris) előfordulását is.
A kisebb dombocskák tetején,
szárazabb és nyíltabb gyepfoltok
alakulnak ki, ahol az atlantikus vagy
magashegyi
klímában
gyakoribb
csarabos nyíres fenyérekre jellemző
az erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) levélvédett fajok közül pl. a kapcsos korpafű
fonákán kicsi pajzsalakú fátyol (indusium) védi és
mellett a védett vörös áfonya
takarja a spóratartókat
(Vaccinium
vitis-idaea)
még
előfordulnak (sajnos a csarab már nem él a területen). A vörös áfonya nálunk apróbb
termetű (5-10 cm) és kevés, de örökzöld és lekerekített levelű növényke, amelyen
csak a kedvezőbb években láthatunk virágokat és még ritkább azon évek száma,
amikor a bogyószerű termései megpirosodnak vagy esetleg be is érnek. Általában
egymástól elkülönülő, szálanként megjelenő növényke.
A nem védett fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) magasabb termetű, fásodó
szára fiatalon zöldes, amin a kissé hegyesedő lombhullató levelei finoman csipkésfűrészes szélűek. Bogyószerű termései még ritkábban láthatók és nevével ellentétben
nem feketék, hanem hamvasan sötét kékes-ibolyás színűek. Megjelenését tekintve
összefüggő foltokban él, amelyek kiterjedése néhány négyzetdecimétertől a több
négyzetméterig terjedhet. Egyes években a liget állományaiban a vadrágás okoz
kisebb-nagyobb károkat.
Az előző fajokhoz hasonlóan fásszárú növény a terület esős időben
vizenyősebb, pangó talajvizes pontjain előforduló füles fűz (Salix aurita). Ezt a
védett fajt nem könnyű megkülönböztetni az országszerte közönséges hamvas fűz
(Salix cinerea) egyedeitől, amit a két faj állandósult és különböző mértékben
visszakereszteződő hibridjei csak tovább nehezítenek. Ennek ellenére a területen
található kis termetű és apró ráncos levelű egyedek inkább a védett faj megítélése
mellett szólnak.
Szintén kis termetű cserje a lombfakadás előtt rózsaszín, négytagú és illatos
virágokkal nyíló farkasboroszlán (Daphne mezereum). A terület háztól
legtávolabbi sarkában és a határos zárt erdő jótékony árnyékában él néhány töve.
A réti kardvirág (Gladiolus imbricatus) úgy tűnik jól jelzi a liget állapotát. A
korábbi feljegyzésekben tömeges fajként említették ezt a szép védett egyszikű
növényt, a kaszálás megszűnését követő erőteljes cserjésedés azt eredményezte,
hogy a ligetben növő állománya szinte teljesen eltűnt, kevés egyede virágzott csak.
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A 2002 óta zajló cserjeirtás és
kaszálás hatására újra terjedőben van, a
rendszeres virágzó idősebb tövek
mellett örvendetes módon egyre
többfelé találkozhatunk a fű között
megbújó, egyelőre még virág nélküli
meddő
hajtásokkal.
A
kerti
kardvirágoknál jóval kisebb termetű
növény, mindössze 15-30 cm magas,
kevésvirágú füzérszerű virágzatában
bíborpiros vagy sötét rózsaszín virágai
vannak.
A terület védett növényei között
több orchidea faj is található (az
orchidea- vagy kosborfélék családjának
erdei ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii)
összes hazai képviselője védett). A nagy
egyedszámban megtalálható erdei
ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii) és a fehéres-vajszínű virágú kétlevelű sarkvirág
(Platanthera bifolia) mellett időszakosan, csak néhány tővel megjelenő fajok a
zöldes virágú békakonty (Listera ovata), a klorofill hiánya miatt barnás színű
élősködő madárfészek (Neottia nidus-avis), a fehér madársisak (Cephalanthera
damasonium) és a kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla).
Ezen fajok közül kétségkívül legattraktívabb az erdei ujjaskosbor, amely
országosan a ritkább fajok közé tartozik. Nálunk a változatos virágszínű fajnak
inkább a fehéres vagy halványlilás alapszínű alfaja fordul elő (Dactylorhiza fuchsii
subsp. sooiana), ahol a virágok világos alapszínén a tőfajhoz képest még
kontrasztosabban figyelhető meg a sötét bíborlilás rajzolat. Szerencsére egyre több
virágzó példánnyal találkozhatunk, terjedése egyértelműen a cserjeirtás
eredményeként fellélegző élőhelyeknek
tudható be.
A többi orchidea-faj inkább
mezofil lomberdőkhöz kötődik, ezért a
nyírliget árnyasabb helyein és a
szomszédos
erdők
árnyékában
találkozhatunk velük. Jelenleg a
területen nem, de a szomszédos réteken
már
előfordul
a
szúnyoglábú
bibircsvirág (Gymnadenia conopsea).
A Telkibánya irányában fekvő, de
területét tekintve jóval kiterjedtebb
Gyertyánkúti-rétek (másik nevükön
Bohó-rétek) híresek arról, hogy az ott
megtalálható orchideák fajszáma 10
szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) felett van, egyes szerzők 14-15 fajt is
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emlegetnek! Hegyi kaszálórétjeink
alapvetően sok orchidea-fajnak adnak
otthont,
ami
természetvédelmi
jelentőségükön
felül
esztétikai
értéküket is növeli.
A hazai orchideák többsége nem jó
versenyképességű, a füvek és sások
nagy
tömege
nem
kedvez
a
megtelepedésüknek, valamint a fák
nagy árnyékolása is kedvezőtlenül hat
egyes fajokra. A félárnyékot biztosító
liget és a füvek dominanciáját
visszaszorító
rendszeres
kaszálás
(régebben esetenként legeltetés) okozta
több faj igen nagy egyedszámú
ördögharaptafű (Succisa pratensis)
populációjának
megjelenését.
A
megfelelő élőhely azonban nem
elegendő, az orchideáknak szükségük van olyan gombafajokra, melyek segítik őket
csírázásukkor és sokszor egész életükben a gombák segítségére szorulnak
(mikorhiza a neve az orchideák gyökereiben kialakult képleteknek). A kölcsönös
előnyökön alapuló, de az orchideák szemszögéből nézve létfontosságú szimbiotikus
kapcsolat során a talajban messzebb hatoló gombafonalak (elágazó hifák szövedéke)
az orchideákat vízzel, vízben oldott ásványi anyagokkal, cukrokkal és szerves
anyagokkal is ellátják. A tartalék tápanyagokat alig tartalmazó orchidea-magvak
csírázáskor kifejezetten a gombapartner segítségére szorulnak, a fajspecifikus
kapcsolat nélkül nem is tudnak csírázni.
Ugyanezt a gomba-segítséget használják a hazai körtike (Pyrola spp.) fajok is,
így nem csoda, hogy a ligetben 3 fajuk is előfordul. A nemzetség minden faja védett,
a liget három faja a gyöngyvirágkörtike (Orthilia secunda), a kisebb körtike
(Pyrola minor) és a kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia).
A rendszertanilag a kalaposgombák többségét adó bazídiumos gombákhoz
tartozó, orchidea és körtike gomba-partnerek feltételezhetően nagy gazdagságban
fordulhatnak elő a ligetben, hasonlóan föld feletti termőtesttel megjelenő ízletes
vagy mérgező kalapos rokonaikhoz. Csapadékos időt követő meleg nyári és őszi
napokon kosárszámra kerülnek elő a különböző vargánya fajok, a sárga rókagomba,
a piruló galóca, a kékhátú és a varaszöld galambgombák. István-kút közvetlen
környékéről az utóbbi öt év során mintegy 60 nagygomba fajt sikerült összeírnunk,
melyek többsége 2002 és 2004 években került elő!
A védett növényfajok közül a vadászház mögötti árnyékban él a
szélmegporzású kecses palástfű (Alchemilla gracilis), melynek apró sárgászöld
virágú példányait a ház közelsége miatt a kitaposás fenyegeti. Közelebbi fajtársai és
rokon fajai mind magashegyiek, alhavasi réteken és a lucos erdeinek szegélyén
helyenként tömegesek lehetnek. Nálunk a nemzetség minden faja védett.
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Elterjedését tekintve kevésbé ritka, az ország középhegységi és dunántúli
régióiban szerencsére még mindenfelé gyakori a réti szegfű (Dianthus deltoides).
Virágai magányosan jelennek meg a karcsú szárakon, a szirmok lemeze sötét
rózsaszínű és közelebb hajolva látható csak, hogy leginkább a szirmok tövén
sötétebben sávozott és fehéren vagy világosan pettyes.
Utolsóként hagytuk a Zempléni-hegységben nem őshonos (hanem betelepített)
nagy sárga fészkű és nagyszámú keskeny sárga nyelves virágú Teleki-virág (Telekia
speciosa) említését. Robusztus, nagytermetű és nagylevelű növény, kifejletten a
virágzó hajtások másfél méternél is magasabbra nőnek. Alsóbb levelei lehetnek
rövid nyelűek és lekerekített vállúak, a hajtáson felfelé haladva a levelek ülőkké
válnak és a szárat szívesen ölelő vállal veszik körül. A Kárpátokban magashegységi
patakmenti magaskórós növényzetben
fordul elő. Nálunk őshonosan csak a
Bükk-hegységben és esetleg az ÉszakAlföldön
volt
ismert,
ezért
nyilvánították
védetté.
Sajnálatos
módon
többfelé
magvetéssel
telepítették, így fordulhatott elő, hogy a
Zempléni-hegyvidéken
(Komlóskavölgy,
Vajda-völgy)
és
Sopron
környékén
megtelepedett.
Megtelepedése után a patakvölgyekben
terjedni kezdett és az Ördög-völgyön
keresztül most már elérte a magasabban
fekvő helyeket, többek között István-kút
környékét is.
Érdekesebb növényfajok még a
erdei szőrmoha (Polytrichum attenuatum)
pillangók látogatta ördögharaptafű
(Succisa pratensis), a festő zsoltina
(Serratula tinctoria), a sárga virágú
selymes rekettye (Genista pilosa) és a
füvek közül a háromfogfű (Danthonia
decumbens) illetve a szőrfű (Nardus
stricta). Réti szálfüvek és egyéb
gyakoribb fajok a gyepes sédbúza
(Deschampsia caespitosa), a sápadt sás
(Carex pallescens), az erdei nádtippan
(Calamagrostis
arundinacea),
a
siskanádtippan
(Calamagrostis
epigeios), a veres csenkesz (Festuca
rubra), a a fehér perjeszittyó (Luzula
luzoloides).
A mohák közül tömegesebb fajok a
ciprusmoha (Hypnum cupressiforme)
katalinmoha (Atrichum undulatum), a
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seprűkemoha (Dicranella heteromalla), a habos seprűmoha (Dicranum polysetum
= undulatum), a közönséges seprűmoha (Dicranum scoparium), a fehérlő
vánkosmoha (Leucobryum glaucum), az erdei szőrmoha (Polytrichum attenuatum)
vagy a boróka szőrmoha (Polytrichum juniperum) illetve üdébb helyeken
ligetmoha fajok (Mnium spp., Plagiomnium spp.) és a fatermetű moha (Climacium
dendroides). Az áfonyás fenyérek erősen kilúgzott talaján található mohapárnák
leggyakoribb faja a ciprusmoha (Hypnum cupressiforme) és a pirosszárú moha
(Pleurozium schreberi).

A terület állatvilága

Munkánk során – erőnk és szakértelmünk korlátainak figyelembe vételével –
törekedtünk arra, hogy az Istvánkúti Nyírjes botanikai állapotrögzítése és az
elvégzett élőhelyfenntartó munkálatai
során
az
állatvilág
felbukkanó
egyedeinek
faji
hovatartozását
azonosítsuk és összeírjuk. Ehhez a
törekvésünkhöz segítséget nyújtottak
egyes állatcsoportok szakavatottabb
ismerői, akik vagy személyesen (pl.
lepkék, denevérek vagy madarak) vagy
korábbi
adataik
rendelkezésünkre
bocsájtásával
tették
lehetővé
a
megfigyelt állatvilág összeírását.
A következőkben inkább csak
megemlíteni szeretnénk azokat a
fajokat,
amelyeket
többé-kevésbé
biztosan felismertünk és/vagy amelyek
szarvasbogár (Lucanus cervus)
fotói bekerültek ebbe az ismertetőbe.
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A rovarvilág képviselői közül
elsősorban a színes pillangók és a
bogarak sokfélesége feltűnő még a
hozzá nem értő, de a természet apró
csodái iránt fogékonyak számára is. A
réteken előfordul az imádkozó sáska
(Mantis religiosa).
Lepkék közül minden évben látható
a nappali pávaszem (Inachis io), mert
kifejlett pédányai a vadászházban
telelnek át. További említhető szép
látványos lepkék az atalantalepke
(Vanessa
atalanta),
a
kis
ragyás futrinka (Carabus cancellatus)

színjátszólepke (Apatura ilia), a nagy
rókalepke (Nymphalis polychloros)
vagy a gyászlepke (Nymphalis
antiopa).
A terület nagyobb bogarai közül
megemlíthető a szarvasbogár (Lucanus
cervus), a kis szarvasbogár (Dorcus
paralellipipedus), a havasi cincér
(Rosalia alpina), a ragyás futrinka
(Carabus
cancellatus)
vagy
a
négypettyes hernyórabló (Xylodrepa
quadripunctata).
gyászlepke (Nymphalis antiopa)

A gerincesek közül a védett hazai
kétéltűek is szép számmal képviseltetik
magukat. Tavasszal a kis tóban látható
pettyes gőte (Triturus vulgaris) és
alpesi gőte (Triturus alpestris). Nyáron
esők után vagy ősszel a nedves-párás
időben bújik elő a foltos szalamandra
(Salamandra salamandra). A békák
közül gyakori az erdei béka (Rana
dalmatina) és a sárgahasú unka
(Bombina variegata). Főleg este és
éjszaka aktív a zöld varangy (Bufo
viridis) illetve a barna varangy (Bufo
bufo), melyet a nyári táboraink lámpája
szinte mindig odacsalogat (a fényre

erdei béka (Rana dalmatina)
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odagyűlő
rovarokat
jönnek
elfogyasztani).
A hüllők közül a Zemplénihegységben előfordul, és az Istvánkúti
Nyírjesről
korábban
megjelent
írásokban mindig felbukkan a keresztes
vipera (Vipera berus). Sajnos nekünk
az utóbbi öt éves rendszeres és
többszöri tartózkodásunk ellenére egy
példányát sem sikerült felfedeznünk
(pedig nagyon figyeltük és vártuk is a
találkozást). A kis tó megfelelő
vadászterületet és a nyírliget szárazabb
foltjai napozóhelyet biztosítanak a
fürge gyík (Lacerta agilis)

vízisikló (Natrix natrix) számára. Az
erdei sikló (Elaphe longissima)
kevésbé
kötődik
a
vízhez,
leggyakrabban a forrás közelében kidőlt
nagy száradó bükkfák törzsén látjuk
napozni. Gyíkok közül rendszeres a
fürge gyík (Lacerta agilis) és a
lábatlan gyík (Anguis fragilis)
jelenléte.
Az Istvánkúti Nyírjes közvetlen
közelében eddig félszáznál is több
madárfajt sikerült megfigyelni, amelyek
vízisikló (Natrix natrix)

(egy-két kivételtől eltekintve, mint pl. a
szajkó vagy az örvös galamb) mind
védettek. A ritkábbnak számító
madaraink közül érdemes megemlíteni
a nagytestű harkályokat, amelyek
viszonylagosan magas fajszáma a
változatos
méretű
(változatos
koreloszlású)
faállományokat
és
természetesen megfelelő odvas fákat
jelez. Él itt a fekete harkály
(Dryocopus martius), a meglehetősen
ritka hamvas küllő (Picus canus), a
zöld küllő (Picus viridis), a nagy
fakopáncs (Dendrocopos major), a

karvaly (Accipiter nisus)
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közép
fakopáncs
(Dendrocopos
medius) és a legritkábbnak számító
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos
leucotos) is. Az éjjeli ragadozómadarak
közül a macskabagoly (Strix aluco)
mellett kiemelt jelentőségű az uráli
bagoly (Strix uralensis). Nappali
ragadozómadarak közül az égen
gyakran feltűnik az egerészölyv (Buteo
buteo) mellett a karvaly (Accipiter
nisus) is. Hasonlóképpen csak a
magasból hallani a holló (Corvus
corax) hangját is. A kis énekesmadarak
közül kiemelendő két legfontosabb
észlelés a hegyi billegető (Motacilla
egerészölyv (Buteo buteo)
cinerea) és a kis légykapó (Ficedula
parva) helyben költését erősíti meg.
A kisemlősök védett fajai közül a vadászházban is otthon érzi magát a nagy
pele (Glis glis). Éjjelente a készleteink dézsmálásával vagy a nagy tölgyfán való
mókusszerűen akrobatikus mozgásukkal hívják fel magukra a figyelmet. Nappal a
nyírliget fáin ugrándozik a mókus (Sciurus vulgaris). A kaszálást nehezíti a
minduntalan friss kupacokat földfelszínre toló tevékenysége miatt a vakondok
(Talpa europaea).
Külön érdekes az éjszaka vadászó denevérek feltűnő fajgazdagsága. Nyári
meleg éjszakákon szomjukat oltani előszeretettel keresik fel a forrásból táplálkozó
tavat. Az utóbbi öt évben a területen a következő fajokat láttuk: nagyfülű denevér
(Myotis bechsteini), vízi denevér (Myotis daubentoni), bajuszos denevér (Myotis
mystacinus), szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri), koraidenevér (Nyctalus
noctula), törpedenevér vagy szoprán
törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus
vagy P. pygmaeus), kis patkósdenevér
(Rhinolophus hipposideros). A korábbi
naplókból és irodalomból összeszedett
adatok alapján helyben a következő
fajokat látták még: kései denevér
(Eptesicus
serotinus),
közönséges
denevér (Myotis myotis), barna
hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus),
horgasszőrű
denevér
(Myotis
nattereri),
óriás-koraidenevér
(Nyctalus lasiopterus). Ennek a 12
fajnak a jelenléte szintén a környező
területek és tágabban az egész
nagy pele (Glis glis)
Zempléni-hegység fajgazdagságát jelzi.
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Az Istvánkúti Nyírjes története
Meglepőnek tűnhet, de a növény- és állatfajokban egyaránt fajgazdag és képileg
is lenyűgöző színpompás virágokkal teli hegyi kaszálórétek az emberi tevékenység
következtében alakultak ki és ekkora kiterjedésben az ember megtelepedése előtt a
hegyvidékeken nem is voltak jelen.
Ezen a vidéken a hagyományos emberi tájhasználatnak csak egyik eleme volt a
kaszálással fenntartott hegyi rét (esetleg ezeket legeltethették is), voltak itt az
irtásföldeken kisebb kiterjedésben szántók is, de volumenében legjelentősebb
természetesen az erdőgazdálkodás volt. A hazai magashegységi rétek a
középkorban, túlnyomó részük a XVI-XVII. századtól kezdve alakult ki.
A hegyvidék belső részeibe egyre jobban behatoló és ott megtelepedő ember
számára a mezőgazdasági tevékenységek közül (nagyobb szántóterületek híján) az
állattartás volt lehetséges. Kiterjedt legelőkre és kaszálókra volt szükség, amit
erdőirtások révén nyertek. Az állatállománynak (legalább a téli) takarmányozásához
sok szénára volt szükség és ezt az erdőirtások helyén kialakított kaszálókról hozták
le a falvakba.
A maihoz (pontosabb értelemben inkább a XX. századra és annak is első részére
kellene gondolnunk) hasonló kiterjedésben tehát rétek a hegyekben nem voltak
jelen. Itt jegyezzük meg, hogy ezzel szemben a szárazabb helyeken és éppen ezért

a vadászház környéke 1973-ban (fotó: Bécsy László)
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mostohább körülmények között viszont a természetes vegetációban a száraz gyepek
vagy sziklás helyeken a sziklagyepek kiterjedése a maihoz hasonló lehetett.
További érdekesség, hogy az emberi tevékenységet általában követő degradáció
és fajszegényedés helyett ezeken az üde irtásrét-jellegű élőhelyeken fajgazdagodás
lépett fel. A rétek (szálfűvek vagy sások uralta üde fátlan növénytársulások) mérete
hirtelen megnőtt, változatos kitettségben illetve változatos erdőkkel és azok peremén
kialakult cserjés szegélyekkel találkozva sok növény- és állatfaj telepedhetett meg és
szaporodhatott el. Megjelenhettek az adott irtáshelyen kialakuló réten a közelebbi
rétfragmentumokból átterjedve vagy esetleg távolabbi helyekről érkezve. Az évi
rendszeres kaszálás fenntartotta ezeket a helyeket és nem engedte, hogy újra
becserjésedjenek és visszaerdősüljenek, pionír erdőtársulásokon keresztül
visszaalakulhassanak az adott területre jellemző erdőtípusok, vagyis a természet
"visszahódítsa" a tőle "elrabolt" területeket (természetes szukcesszió). A kaszálás
egyes csomósan növő magas szálfüveknek és sásféléknek sem kedvező, ezért a
kaszálás fenntartása nem engedte ezek túlzó eluralkodását sem. Ezek a rétek az
erdők területéhez viszonyítva nem oly jelentősek, mégis középhegységi tájaink
meghatározó elemei és egyben őrzik az egykori gazdálkodási forma emlékét is.
A Zempléni-hegységben a településektől távolabbi, magasabban fekvő helyeken
(tehát nem a települések közvetlen környékén) csak a XVIII. századi erdőirtások
eredményeképpen alakították ki a hegyi kaszálókat. Az itteni szokás szerint extenzív
módon kezelték, vagyis évente általában csak egyszer, július tájékán kaszáltak. Ez a
paraszti rétgazdálkodás tartotta fenn a területek kiterjedését és a rajta fokozatosan
kialakult fajgazdag élőhelyeket. Ma a területek természetvédelmi értéke mellett tehát
igen jelentősek, mint a hagyományos paraszti tájhasználat kultúrtörténeti emlékei.
Az Istvánkúti Nyírjes közelében ilyen jellegzetes hegyi rét a Mlaka-rét vagy
távolabb a ténylegesen nagy kiterjedésű Gyertyánkúti- (vagy Bohó-) rétek.
Korábban István-kút környékén is voltak még nagyobb kaszált területek, az
Istvánkúti Nyírjes mai nyírligetes képe nem lehetett tipikusnak mondható és
feltehetően csak később, talán a vadászház megépítése kapcsán alakulhatott ki.
Ha jól belegondolunk, arra a megállapításra jutunk, hogy a fentiek szerint
kialakult fajgazdagság a XX. század folyamán még tovább nőtt. Ez köszönhető a
gazdálkodás főképpen II. világháborút követő fokozatos megszűnésének is. Ennek
magyarázata, hogy a kaszálással "béklyóba kötött" természetes szukcesszió
beindulásával a felhagyott területek cserjésedése mellett a korábban rendszeres
kaszálást (esetleg legeltetést) nem tűrő fajok is átmenetileg elszaporodhatnak.
Záró gondolatként azonban már most előre vetítjük, hogy ha a természetes
szukcesszió a beerdősülés irányába fog továbbhaladni (ha valamilyen degradáció ezt
meg nem akadályozza vagy más irányba tereli), azaz hosszabb távon az egykori
erdőtársulás fokozatos visszaalakulása a régebben ott levő és esetleg újonnan
megjelent réti vagy erdőszéli fajokat egyaránt eltünteti, majd egyértelműen jósolható
módon a gyepekhez kötődő fajok teljes eltűnését okozza.
Hogyha természetvédelmi értékeinket és kultúrtörténeti emlékeinket meg
akarjuk őrizni, akkor felelősségünk ezeknek a szukcessziós folyamatoknak a
megakadályozása, a régi tájhasználati módok felelevenítésével a természetes
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szukcesszió újbóli "befagyasztása". Egyértelműen le kell tehát szögeznünk, hogy a
hegyi kaszálórétek csak az ember által fenntartva, vagyis antropogén módon voltak
és ma is csak így lehetnek jelen a tájban.

Az Istvánkúti Nyírjes rehabilitációja
Ahogyan korábban már utaltunk rá, a II. világháborút követően az 1950-es és
1960-as évektől kezdve egyre fokozódó mértékben hagyták fel a rétek művelését.
Ennek következményei nem mindig azonnal jelentkeztek, voltak olyan hatások,
amelyek elhúzódva mutatkoztak csak. Mire az 1980-as években megalakul a
Tájvádelmi Körzet, addigra ezek a hatások már (egyes helyeken) jól megfigyelhetők
voltak, azonban további 20 évnek legalább el kellett telnie ahhoz, hogy a jelenség

a vadászház környéke 1977-ben (fotó: Simon Tibor)
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élesebben megfogalmazódjon és lassacskán megindulhasson ebben az irányban is a
cselekvő természetvédelem.
Az általánosan felvázolható kép szerint a kaszálások megszűntével megindul a
területek cserjésedése. Ez elsősorban a szél által messzire repített magvú nyír,
rezgőnyár, kecskefűz vagy gyertyán spontán módon az egész területen egyenletes
megtelepedésével kezdődik, amivel párhuzamosan a határoló erdőszegélyek vagy
más gócok felől is megindul a cserjefajok (pl. vadszeder, vadrózsa vagy,
vizenyősebb helyeken a hamvas fűz, kutyabenge) terjeszkedése. Ennél sokkal
lassúbb folyamat a nagyobb magvakkal rendelkező tölgyek vagy bükk (de más
szempontból még a gyertyán is ide sorolható) megjelenése, ezek terjesztésébn is
szerepet játszik a spontán makk-hullás (bőtermő években a makktermő fa közelében
tud az újulat nagyobb számban megjelenni), de emellett a valamivel távolabbi
terjesztésben az állatok (pl. szajkó) is kiveszik részüket. A felhagyott rétek helyére
gyakran az ember telepített mesterségesen erdőket, sajnálatos módon előfordult
tájidegen fafajok (lucfenyő) ültetése is.
Ezzel párhuzamosan az adott réteknél a korábbi kaszálások megszűnése miatt
kialakult veszélyeztető tényezők közül szintén erőteljesen kimutatható az esetleges
átmeneti fajszámnövekedés után szinte bizonyosan bekövetkező fajszegényedés. Az
átmeneti fajszámnövekedés annak köszönhető, hogy a kaszálást nem vagy nem jól
tűrő fajok a kaszálás felhagyásával el tudnak szaporodni. Egy rövid átmeneti időszak
után viszont már a fajszámcsökkenést előidéző faktorok kerülnek túlsúlyba. Ezek
közé tartozik a cserjésedés mellett pl. a korábban folyamatosan eltávolított
biomassza, vagyis az évente megtermelődött és elszáradt fűavar erőteljes
felhalmozódása. Ilyen helyeken elszaporodnak egyes fűfajok (sédbúza, sovány
tippan, kékperje), de ezzel párhuzamosan kiszorulnak a kevésbé toleráns fűfajok és a
jelentkező erőteljes földfelszínt árnyékoló hatásuk miatt a virágos növények
többsége. A fajok dominanciaviszonyainak megváltozása, a fűavar felhalmozódása
és a cserjésedés-erdősülés végül a rétek gyors beerdősüléséhez, vagyis
megszűnéséhez vezet. Néhány évtized leforgása alatt eltűnőben van az évszázadok
alatt kialakult fajgazdagság. Egyre fogyatkozó méretű és egymástól is egyre jobban
elszigetelődő leromlott rétfragmentumok maradtak fenn ideig-óráig, aztán ezek is
eltűnőfélben voltak.
A korábbiakból kitűnhet az is, hogy a kaszálórétek megőrzésének kulcsa az
olyan rendszeres emberi beavatkozás, amely (részben legalábbis) helyettesíti a
korábbi tájhasználatra jellemző kaszálásokat.
A természetvédelmi célú kezelések megtervezésénél elsőként felvetődő kérdés,
hogy a kaszálások felújításával remélhető-e a területek korábbi állapotának
visszaállítása és a korábbi fajgazdagság visszatérése? Egyszerű kaszálással
növelhető-e újra a korábban megvolt faj- és virággazdagság? A kaszálások mellett a
korábbi fűavar eltávolításával és az évenkénti biomassza folyamatos letermelésével
visszaszoríthatók-e az elterjedt és dominánssá váló fűfajok? A Zemplénihegységben ezekre a kérdésekre az elsőként beinduló rét-rehabilitációs munkák és
kutatások eredményeinek fényében már tudjuk a választ. Pl. a Gyertyánkúti-réteken
(már az 1980-as évektől) folytatott hosszabb távú kezelések és a debreceni egyetem
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kutatói által kezdeményezett tudományos értékű kísérletek tanúbizonysága szerint a
válasz egyértelműen igen!
Visszatérve konkrét területünkre, az Istvánkúti Nyírjesre, kiderítettük (szóbeli
közlésekből és légifotók elemzéséből), hogy egészen az 1970-es évekig a
tájhasználat fenntartotta a rétek és az erdészház melletti nyíres liget fajgazdagságát.
A vadászháztól alig 50 méternyire, a kis völgy és a vízfolyás túloldalán fekvő
domboldalon álló kőház volt az erdészház (ma kulcsosházként üzemel), ahol
korábban jószágot (tehén, ló) is tartottak. Az erdészház lakatlanná válása (az
erdészek szerte az országban nagy számban beköltöztek a településekre) és a
kaszálás beszüntetésével elkezdődött a rétek erőteljes cserjésedése. Ez a hatás
természetesen a nyírligetben is jelentkezett. Szerencsésnek mondható a közismert és
frekventáltan látogatott nyírliget abból a szempontból, hogy itt az elmúlt
évtizedekben egyszer-kétszer vissza lett szorítva a cserjésedés (amit legutoljára 1990
körül egyszerűen a cserjék tőből történő kicsapkodásával értek el). A nyírliget
közelében levő, korábban nagyobb kiterjedésű kaszált rétek és kisebb kiterjedésű
felhagyott szántók állományai viszont erőteljesebben cserjésedtek és szinte teljes
beerdősülésük volt megfigyelhető.
A területen szinte éves rendszerességgel vezetett terepgyakorlataink során
látható volt a fokozatos leromlás, az erőteljes cserjésedés és a nagyra megnőtt
lombosfák (gyertyán, rezgőnyár, kecskefűz) árnyékoló jelenléte, amely együtt járt a
védett növények populációinak fogyatkozásával. A cserjésedés már sok helyen
elérte a lombkoronát is ezért az árnyékolás miatt kedvezőtlenül változtak meg a
fényviszonyok.

a nagy fák kivágása 2004-2005 telén (fotó: Subai Géza)
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Mivel
ezen
élőhelyek
természetvédelmi jelentősége óriási,
megőrzésük és fenntartásuk fontos
aktuális feladattá vált. 2002-ben érett
meg az elhatározásunk, hogy magunk
vesszük kézbe a terület sorsát és
ameddig erőnk, illetve lehetőségeink
engedik, évi rendszerességgel kezeljük
a területet. Ettől kezdve folyik tehát a
területen aktuális és folyamatos kezelés,
amely eleinte inkább a kaszálás
feltételeinek megteremtését jelentette
(zömében cserjék-fák irtása) és csak
később sikerült elérnünk, hogy az
az egyéves rezgőnyárfa sarjainak kivágása csak
motoros bozótvágóval lehetséges

elvégzett munka nagyobbik része
inkább a kaszálás és a "széna" területrő
való lehordása legyen.
Első lépésben ezeken a helyeken ki
kellett vágni a gyepeket fenyegető
cserjéket. Ezek között voltak ujjnyi
vastag, éppen csak egy-két éves
példányoktól
a
karvagy
comvastagságú, már a lomkoronáig
felhatoló példányok is. A talajhoz minél
közelebbi cserjeirtásra az elkövetkező
védett fajok megjelölése karókkal

években beindítandó kaszálások miatt
volt szükség. A területről a kivágott
cserjéket és egyéb nyesedéket - az
erdészettel egyeztetve - a közeli
erdőrészletekbe szétterítettük. Másrészt
mivel a cserjeirtás eredményeképpen
nyert szabad felszín csak folyamatos
kezeléssel tartható fenn, ezért az első
három évben nagy hangsúlyt kapott az
előző évben megtisztított területeken
feltörekvő sarjak adott évi újbóli
eltávolítása és ezzel egyidőben a
lágyszárúak kaszálásának elvégzése is.
A rendszeres sarjadék eltávolítástól és

kézi kaszálás és szénagyűjtés
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megfelelő időben történő kaszálástól
várható csak, hogy a beárnyékolást nem
tűrő védett fajok populációi erőre
kapnak, illetve megnyílik a lehetőségük
korábbi
élőhelyeikre
való
visszatelepülésre is. Ezt a folyamatot
kívántuk elősegíteni.
A nyírek között felnőtt egyéb
lombosfákat (főleg gyertyán és
rezgőnyár)
szintén
az
erőteljes
árnyékolás miatt az erdészettel ki kellett
vágatni (télen a talaj átfagyása és a
talajt
jótékonyan
borító
hó
takarásában).
A
kaszáló-nyírliget
kialakításához nagyrészt megtörtént a
kis szarvasbogár (Dorcus paralellipipedus),
területen ezidáig kidőlt és korhadásnak
indult fatörzsek motorfűrésszel történő
feldarabolása és a közeli erdőrészletekbe hordása (fák kidőlése minden évben
várható és történik is).
Csak ezután kezdődhettek a rendszeres élőhelyfenntartó célú kaszálások,
amelyeket lehetőség szerint minden évben vagy legalább kétévente el kell végezni.
Ennek már mutatkozó eredményeként az elmúlt öt évben a nyírliget aljnövényzete
cserjéktől csaknem mentes és a rendszeres kaszálásokkal remélni lehet a megmaradt
gyepek fajgazdagságának visszatértét és a védett fajok újbóli felszaporodását. A
kaszálás legnagyobb részét még 2006-ban is gépi kaszával végeztük, de a szálfüves
részeken próbaképpen megkezdtük a kézi kaszálást is. 2005-2006-ban már
viszonylag nagy mennyiségű "széna" termelődött (részben eddigi
erőfeszítéseink eredményeképpen, részben a kedvező csapadékviszonyok
miatt), egyes helyeken mennyisége
messze meghaladta a cserjesarjnyesedék mennyiségét is! A levágott
nyesedéket egy-két nap szikkasztásszárítás után összegereblyéztük és a
közeli erdőrészletekbe hordtuk.
A géppel nem kaszálható részeken,
vagyis pl. a védett fajok élőhelyfoltjaiban (a fekete áfonya foltjaiban,
kapcsos korpafű kúszó hajtásai között,
orchideák - körtikék környékén, stb.)
vagy nyírfamagoncok (a nyírliget
potenciális újulata!) körül a feltörekvő
cserjéket és szedret továbbra is
fáradtságos kézi munkával, kézi
tölcsérzuzmó
metszőollóval távolítottuk el.
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Akik érdemben részt vettek 2002-2007 között a munka megtervezésében,
megszervezésében és (kisebb vagy nagyobb mértékben) elvégzésében (felsorolásuk
egyszerű abc-ben történik):
Csaba Márton
Fülöp Attila
Géczi István
Halász Krisztián
Illyés Zoltán
Kárpáti Katalin
Kóbori Eszter
Kovács Boglárka
Kovács Klaudia
Kovács Sztríkó Sarolta
Kovács Sztríkó Zsuzsanna
Mácsai Kornélia
Milicz Gábor
Milicz Péter
Mohos Ida
Monostory Katalin
Nagy Balázs
Nagy István
Pelles Gábor
Pintér Gyula
Rózsa Károly
Somogyi Farkas Pál
Subai Géza
Standovár Tibor
Szegedi Zsolt
Tóth Áron
Tóth Eszter
Tóth László
Tóth Zoltán
Tóth-Könczey Csongor
Tóth-Könczey Péter
Zalatnai Éva
Zsombók András
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ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 18436312-1-05
Számlaszám: 55500029-15003391
www.azertke.hu, azertke@t-online.hu
321-300, 70-262-5553, 70-532-6439
Zempléni futrinka
Az Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZÉRTKE) 2000. december
2-án alakult. Célja: Abaúj és Zemplén természeti és kulturális értékeinek megőrzése,
az ezért tenni akarók összefogása, ezáltal a területen élők életminőségének javítása.
Tájegységünk természeti értékeinek bölcs hasznosítása növeli e tájak
lakosságmegtartó képességét, a természeti értékekre épülő, azokat hosszú távon
megőrző és hasznosító fejlődést tesz lehetővé.
Programjaink
Környezeti nevelés: előadássorozatok szervezése és lebonyolítása, környezeti
nevelési és erdei iskolai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, erdei iskolai
programok megvalósítása, minden térségi környezeti nevelési program eredményes
megvalósításának elősegítése.
Élőhely-rekonstrukció: István-kúti Nyírjes (fokozottan védett terület)
rehabilitációja, mesterséges odútelepek kialakítása, működtetése és bemutatása
minden érdeklődő részére, denevér élőhelyek rekonstrukciója.
Fajvédelem: A tájegység nagyobbik részén, az országos monitoring-program
részeként, Egyesületünk végzi a denevérek nyári és téli szálláshelyeinek rendszeres
ellenőrzését, állomány felmérését. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal
együttműködve elkészítette a jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánítási
javaslatát.
Abaúj-Zemplén Természeti Értékei füzetsorozat valamint egyéb kiadványok
megjelentetése. A fentebbi programok eredményesebb megvalósítását szolgálják az
Egyesület által megjelentett, és a továbbiakban tervezett kiadványok.
Kiadványaink: Abaúj-Zemplén Természeti Értékei 1.: Kígyók Abaúj-Zemplénben;
2.: Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai; 3.: Denevérek; 4.: Kétéltűek.
Elkészítés alatt áll a Ragadozómadarak és védelmük és Az István-kúti Nyírjes.
Egyéb kiadványok: Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Előadássorozat;
Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera); Abaúj és Zemplén
tájainak makroszkopikus rákjai (Crustacea), denevéres képeslapok.
www.civilzemplen.hu térségi civil honlap készítése, üzemeltetése. Célja a térségi
civil szervezetek egy oldalról való elérhetőségének biztosítása, internetes jelenléttel
még nem rendelkező szervezetek részére a megjelenés lehetővé tétele.
Kutatás. Valamennyi terepi program részét képezi az egyes élőhelyekre, fajokra
vonatkozó adatok gyűjtése, tudományos igényű feldolgozása, az adatok nemzeti
park igazgatóságok részére történő átadása, velük együttműködve kezelési tervek,
védelmi javaslatok készítése, az eredmények publikálása.
Valamennyi programunkról részletesebben tájékozódhat az egyesület honlapján:
www.azertke.hu
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Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával, adományával támogassa
egyesületünk természetvédelmi, környezeti nevelési munkáját.
Köszönjük!
Megjelentette a
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2006. évi „Zöld Forrás” pályázati támogatásból az
ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.
Adószám: 18436312-1-05
Számlaszám: 55500029-15003391
www.azertke.hu, azertke@t-online.hu
321-300, 70-262-5553, 70-532-6439

Nyomdai munkák: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Kht.
Sátoraljaújhelyi Üzemegysége

2007
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