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Védett természeti értékek Hétben

„Ha majd az ember
kivágta az utolsó fát,
megmérgezte az utolsó folyó vizét,
és kifogta az utolsó halat is,
akkor döbben rá,
hogy a pénzt megenni nem lehet”
(Indián idézet)

Mi is az a Natura 2000 hálózat?
Az 1990-es években az élőhelyek vészes fogyatkozásának megállítását célzó kezdeményezések és
megállapodások közepette, az 1992-es biológia sokféleség egyezményhez
kapcsolódva alkotta meg az Európai Közösség az Élőhelyvédelmi
Irányelvet, amely a tagországokat kötelezi természetes életközösségeik,
állataik, növényeik rendszeres felmérésére és a védelmüket szolgáló
Natura 2000 hálózat felállítására. Magyarország az Európai Unióhoz való
csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba –
megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi
jogszabályokkal is.
Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és
növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000
hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat a hosszútávon fenntartható, a környezettel összhangban lévő,
ahhoz igazodó gazdálkodási módok segítségével, és az agresszíven fellépő, átgondolatlan és rendkívül
rövidlátó gazdasági tendenciák ellenében próbálja megőrizni azt, ami Európa természeti értékeiből
mára megmaradt.
A Magyarország területén található pannon biogeográfiai régióban számos olyan faj és élőhelytípus
található, amely a 15 tagú unió területén máshol nem fordul elő. A csak hazánk
területén megtalálható élőhelytípusok és fajok, ún. pannonikumok esetében
különösen nagy a felelősségünk abban, hogy a kijelölt területek megfelelő
nagyságúak legyenek az adott élőhelytípus, illetve faj országos állományának
vonatkozásában, hiszen fennmaradásuk az unión belül elsősorban hazánkon
múlik. Ilyen a pannon régióra jellemző élőhelyek a pannon lejtősztyeppek és
sziklafüves lejtők, a pannon löszgyepek és homoki gyepek, a fás élőhelyek közül
a pannon gyertyános tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok. Az
élővilágvédelmi irányelv mellékletén szereplő, kiemelt jelentőségű bennszülött
fajaink például a magyar kökörcsin, a pilisi len, a magyarföldi husáng, a
magyar vakcsiga és a rákosi vipera. Ezek mellett
olyan világszerte veszélyeztetett madárfajoknak ad otthont hazánk, mint a
cigányréce, a haris, a túzok vagy a parlagi sas.
Magyarország Natura 2000 hálózata 55 különleges madárvédelmi területet
és 467 db különleges természet-megőrzési területet tartalmaz. A
kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az
eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de
ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kapott uniós védettséget.
Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak
mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta
gazdálkodás folyik.
Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az
ember, hogy még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak
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keze nyomát. Európában ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a
bonyolult kapcsolatrendszer is, amely összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és
nemesített növények sokfélesége, a különböző földhasználati praktikák. Ezért a Natura 2000 területek
védelmében különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok
szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem
helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó
megóvás kerülhet előtérbe. A Natura 2000 hálózat védelmi követelményei tehát különböznek a
hagyományos értelemben vett védett természeti területekétől azáltal, hogy kizárólag azon fajok és
élőhelytípusok szempontjából kell a speciális védelmet biztosítani, amelyek alapján a területet
kijelölték (így ha az összeegyeztethető a védelemmel, a gazdálkodás bizonyos formái a területen
továbbra is folytathatók, sőt folytatandók).

Natura 2000-es területek községünkben
A Hét községhez tartozó Natura 2000 területek a Sajó-völgy nevű kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület részei. A kijelölést az egyes ingatlanok esetén a következő fajok, illetve
élőhelyek indokolták.
Töltés és legelő
Ezeken a területeken ártéri mocsárrétek, sík- és dombvidéki kaszálórétek, fűz-, nyár-, éger-, és
kőrisligetek, ligeterdők találhatók. Védett faj a nagy
tűzlepke. A területet fészkelő helyül választhatja a haris,
mely egyike az északi félteke legsérülékenyebb
madárfajainak. Állománya az utóbbi évtizedekben
drasztikusan csökkent, elsősorban az élőhelyéül szolgáló
nedves kaszálórétek fogyatkozása miatt.
Sajó
Ártéri ruderális, magaskórós, folyómeder-növényzet,
valamint fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek, ligeterdők
jellemzik. A következő védett fajok indokolták Natura
2000-es besorolását: tompa folyamikagyló, erdei
szitakötő, illetve 7 halfaj, a vágócsík, halványfoltú- és
homoki küllő, szivárványos ökle, német bucó, törpecsík és a petényi márna.
Keleméri-patak
A patak otthont ad a Petényi márna nevű halfajnak, mely tiszta
vizű patakokban, folyókban él. A Nemzetközi Vöröslistán
veszélyeztetettség közeli státusza van, a Natura 2000. területek
egyik jelölőfaja.

A következő oldalakon szeretnénk bemutatni részletesebben is ezeket a fajokat.
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Nagy tűzlepke
Nedves réteken, mocsár- és lápréteken korábban egész Európában számos
helyen gyakori volt. A boglárkalepkék közé tartozik, hazánk védett lepkefaja,
eszmei értéke 50000 ft. Az élőhelyeinek lecsapolása, mezőgazdasági művelésbe
vonása miatt Nyugat-Európában mindenütt erősen megritkult, sőt az angliai
törzsalak kipusztult már a XIX. század közepén. Magyarország vizes élőhelyein
még általánosan elterjedt, gyakori lepke. Hernyójának tápnövényei különböző
lórom-fajok, elsősorban a tavi lórom, ritkábban a vízi lórom. Az egész
Tiszántúlon megtalálható nedvesebb élőhelyeken, de általában csak egyesével
fordul elő. Natura 2000-es faj, az élőhelyvédelmi irányelv alapján közösségi jelentőségű állatfaj.

hím

nőstény

alulról fotózva

Tompa folyami kagyló
A tompa folyami kagyló korábban gyakori volt Európában, de a vízszennyeződés következtében erősen
megfogyatkozott. Teknője elliptikus vagy tojás alakú, hosszúsága 5-9 centiméter, szélessége 3-4,5
centiméter. A tompa folyami kagyló tiszta, többnyire keskeny,
homokos medrű folyók, patakok lakója. Környezetvédelmi
szempontból fontos indikátor faj, eltűnése egy területről szennyezést
jelezhet.
Parazita lárvák útján szaporodik, ezek petékből fejlődnek a kagyló
kopoltyúlemezei között, és a kivezető nyíláson keresztül lökődnek ki
a vízbe. Ekkor már két teknőkezdeménnyel rendelkeznek, rajtuk
egy-egy hosszú horog van. Ezek segítségével szilárdan a halak
bőréhez, főleg azok kopoltyúihoz rögzülnek, és egy ideig a hal
testszövetével táplálkoznak. Később leválnak, és önálló életre képes,
apró kagylókká alakulnak.
Hazánk 25 kagyló faja közül 2 védett, a tompa folyami kagyló az egyik. Természetvédelmi eszmei
értéke: 2.000 forint.
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Erdei szitakötő
Európában a Pireneusi-félszigettől Nyugat-Szibériáig sokfelé megtalálható, de igen széttöredezett
populációkban. Több országból a század közepe táján kipusztult, néhány más államban pedig csak
néhány ismert populációja maradt fent.
A lárva az erősebb sodrú vizet és a durva homok
alzatot kedveli, így általában gyors folyású, hideg
vizű folyók lakója, azonban nagyobb folyókon is
megtalálható, ha az áramlási viszonyok, alzat és
vízminőség megfelelő. Maga a lárva erőteljes
felépítésű, jól mozog az alzatban, és úszik is szükség
esetén. Nagyobb folyóknál a sodorvonal közelében,
illetve sebesebb szakaszokon él. A fiatalok és a
felnőtt példányok életük jelentős részét erdős
területen töltik, a vízfolyásoktól nagyobb távolságra
levő állományokba is eljutnak. Erőteljes, surranó
röptük miatt elég nehéz ilyen helyeken beazonosítani őket, azonban néha meg lehet figyelni, amint
erdei tisztásokon, nyiladékokban leülnek pihenni.
A faj számára a legnagyobb veszélyt a folyóvizek vízminőségének romlása, az
áramlás lecsökkenése (duzzasztás), esetenként szabályozási munkák jelentik.
Európai szinten általánosnak mondható a faj jelentős visszaszorulása, az egyes
populációk elszigetelődése. Valószínű azonban, hogy a valós helyzet nem
annyira katasztrofális, mint ahogy azt a felmérések mutatják. Hazánkban több
stabil, népes populáció ismert nagyobb folyóink mentén és - az imágók
mozgékonyságát alapul véve - a köztük való géncsere lehetősége sincs kizárva.
A kisebb vízfolyásokon lévő népesség sorsa bizonytalanabb, ezeknek
fokozottabb figyelmet kell szentelni. Az európai népesség megőrzése
szempontjából szerepünk nem lebecsülendő.

Haris
A haris eurázsiai elterjedésű madárfaj. A Brit-szigetektől Szibériáig terjed fészkelő területe, de a
mediterrán régióban csak ritkán települ meg. Legfontosabb élőhelyei a nedves rétek, kaszálórétek,
ártéri ligetes területek. Különösen kedveli az olyan területeket,
ahol a párba állási időszakban (május-június) a növényzet 50 cmnél alacsonyabb, és amelyek jó takarást biztosító száraz
kórósokkal szegélyezettek Elsősorban állati eredetű táplálékot
fogyaszt, főként szöcskéket, bogarakat, hangyákat, szitakötőket,
legyeket, fülbemászókat, pókokat, százlábúakat, gilisztákat.
Esetenként fiatal békákat és kisemlősöket is elfog. Növényi
eredetű tápláléka fű-, gyom- és gabonamagvakból áll. A haris
Délkelet-Afrika füves tájain telel, ezért vonulási útvonala
rendkívül hosszú. Afrikai telelőterülete pontosan nem ismert.
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Az 1970-es évek közepétől Magyarországon folyamatosan fogyatkozott a haris állománya. A
nyolcvanas években még jelentős populációja volt, ami az évtized végére eltűnt, vagy minimálisra
csökkent.

A haris Magyarországon fokozottan védett madár, természetvédelmi eszmei értéke 500 000 Ft. A
hazai Vörös Könyv besorolása szerint aktuálisan veszélyeztetett. A harist veszélyeztető tényezők a
következők: élőhelyük felaprózódása, megszűnése, a kotlási időszakban (májusban, júniusban) és a
fiókák kikelése után végzett gépi kaszálás, fészkelő helyeinek felégetése, illetve a kaszálás elmaradása,
ami a területek bebokrosodása, beerdősülése miatt szintén a fészkelő helyek megszűnését eredményezi.

Vágócsík
Kis növésű faj, a legnagyobb példányok mérete 10-15 cm.
Egymástól nagyon különböző környezetben is képes megélni, amiben jelentős szerepe van béllélegzési
képességének. Nagyobb és kisebb folyóinkban, patakjainkban és állóvizeinkben egyaránt előfordul, az
iszapos medrű vizekben gyakori.

Táplálékát férgek, puhatestűek, rovarlárvák és más fenéklakó élőlények mellett bomló szerves
anyagok alkotják.
Valószínűleg csak a Duna vízrendszerében él.
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Törpecsík
A hazai csíkok közül a legkisebb, hossza mindössze 8-10 cm. Áramláskedvelő faj, a kemény aljzatú
sodrottabb szakaszokon, gyakran a folyó sodorvonalában tartózkodik szívesen, az üledékes
szélvizekben ritkábban fordul elő.

Apró fenéklakó állatokkal, főként rovarlárvákkal, férgekkel, alsórendű rákokkal és puhatestűekkel
táplálkozik.

Halványfoltú küllő
Apró halunk, hossza 8-10, maximálisan 15 cm lehet. Nagyobb folyókban nagy számban található, de
megél az állóvizekben is. Legnépesebb állományai a dévérzónában alakulnak ki, ennek jellemző hala.
Hegy- és dombvidéki patakjainkba alkalmanként felhatolhat, a kis folyókban megtalálható. Zömmel
apró gerinctelen állatokkal táplálkozik, melyeket csapatokban járva keresgél a mederfenéken, de
jelentős mennyiségű növényi anyagot és szerves törmeléket is fogyaszt.

Közép- és Kelet-Európában, jobbára a Fekete- és a Kaszpi-tengerbe ömlő folyók vízrendszerében él.
Vizeinkben őshonos, törvényeink védik, amit szűk elterjedési területe indokol.
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Homoki küllő
Küllőink közül a legnyurgább, hátvonala a legkevésbé ívelt. Kis növésű hal, testhossza 10-12,
maximum 15 cm. Áramláskedvelő faj, amely nagyobb tömegű és gyorsabb áramlású vizet, továbbá
keményebb aljzatot igényel. Gyakori a közepes és nagyobb folyók sóderes és homokos szakaszain.
Szívesen tartózkodik a sóderzátonyok alsó szélénél, ahová a víz sok szerves anyagot is sodor. Élelmét
elsősorban a víz által szállított görgetett hordalékból válogatja. Elpusztult élőlények maradványai, apró
fenéklakó állatok és vízbe hullott magvak adják táplálékát, de egyes vizsgálatok szerint
algafogyasztása is jelentős.

A Duna vízrendszerének őshonos, bennszülött faja, amely itt, a Kárpát-medencében alakult ki.
Előfordulása vizeinkben csak az 1980-as években bizonyosodott be, korábban előkerült példányait
valószínűleg felpillantó küllőnek vélték.

Német bucó
Igen erősen megnyúlt, hengeres testű hal, feltűnően vékony farokrésszel. Kistermetű faj, a nagyobb
példányok hossza is csak 16-18 cm. Kizárólag folyóvizekben élő, kifejezetten áramláskedvelő faj,
amely állóvizekben nem él meg. Népes állományai élnek a kis folyók dombvidéki szakaszain is, a kis
patakokból azonban hiányzik. Általában a sodrott mederszakaszokon található meg, az üledékes
részeket kerüli, ennél fogva a duzzasztott folyószakaszokról elvándorol. Fenéklakó hal lévén tápláléka
is főként a mederfenéken élő férgekből, kis rákokból, rovarlárvákból és puhatestűekből kerül ki, de a
víz által görgetett hordalékból is kiszedegeti az elfogyasztható szerves törmeléket.

Vizeinknek őshonos és egyben bennszülött halfaja, amely itt, a Duna vízrendszerében alakult ki.
Elterjedési területe nagyon szűk, kizárólag a Dunában és a Vardarban, valamint ezek mellékfolyóinak
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vízrendszerében található meg. Törvényeink védik, fogása tilos. A német bucó a veszélyeztetett fajok
közé tartozik, mivel a kisebb és nagyobb folyókon épülő vízlépcsők hatására élettere egyre zsugorodik.
A legtöbbet élőhelyeinek a megóvásával tehetjük érte. Eszmei értéke: 100 000 Ft.

Petényi márna
Tipikus folyóvízi hal, ezen belül is a sebesebb sodrású vizek lakója. Fejlettebb példányainak
testhossza 15-20 cm, ritkán nagyobb. Elterjedésében a vízfolyás mérete nem meghatározó. A kisebb
vizek közül a hegyi patakokban gyakoribb, az alföldre futó hegylábi vízfolyásokban ritkább. Vegyes
táplálékon él, a mederfenéken található rákocskák, rovarlárvák és csigák mellett lecsipegeti a kövek
élőbevonatát, fölszedegeti a vízbe hulló magvakat és rovarokat, sőt az elpusztult élőlények
maradványait is.

A nálunk élő alfaj elterjedési területének központja a Duna medencéjére és a Dnyeszter vízgyűjtőjére
esik, tehát őshonos halunk, amelynek valószínűleg a kialakulása is a Kárpát-medencében ment végbe.
Az alfaj magyar és latin neve egyaránt Petényi Salamon Jánosnak, a XIX. század első felében élt neves
magyar zoológusnak az emlékét őrzi. Fokozottan védett, eszmei értéke: 100 000 Ft.

Szivárványos ökle
Az ivadék és a felnőtt példányok faroknyelén egyaránt egy fémes csillogású kékeszöld sáv látható, ami
igen jó megkülönböztető bélyeg. Kistermetű faj, hossza 6-8 cm. Az átlátszó és mély bányatavaktól a
sekély mocsarakig, a hegylábi patakoktól a folyamokig
gyakorlatilag minden olyan vizünkben megtalálható, ahol a
szaporodásához szükséges kagylófajok élnek. Nagyobbrészt
lebegő algákkal táplálkozik, de jelentős mennyiségben
fogyaszt zooplanktont, és lecsipegeti a víz alatti tárgyak
élőbevonatát is.
Kétévesen már ivarérett, szaporodása április végétől július
elejéig tart. Az ikraszemek száma nőstényenként mindössze
40-80, alakjuk tojásdad, átmérőjük 2-3 mm.
A nőstény az ikrát – az ívás idejére kifejlődő néhány cm hosszú tojócsöve segítségével – nagyobb
kagylók belsejébe rakja, ahol a vízárammal bejutó spermiumok termékenyítik meg. A védett helyen
fejlődő utódok csak akkor hagyják el a kagylót, amikor már önálló táplálkozásra képesek.
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Őshonos halunk, amely Közép- és Kelet-Európa legnagyobb
részén megtalálható. A mi vizeinkben még gyakori, de
Európa más részein a ritka és sebezhető fajok közé tartozik,
ezért kapott törvényi védelmet.

Záró gondolatok
Hazánk abban a szerencsés helyzetben van a nyugat-európai uniós tagállamokhoz viszonyítva, hogy
még rengeteg természeti értékkel rendelkezik, egyrészt olyan értékekkel, melyek csak itt nálunk a
Kárpát-medencében lelhetők fel, másrészt olyanokkal, melyek Nyugat-Európából már eltűntek, ezért
megóvásukban nagy felelősség hárul Magyarországra. Sajnos akadnak példák, amikor hazánk nem tett
eleget a Natura 2000 hálózattal kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek: a sajóládi erdő szomorú esete
tartozik ide.
A sajóládi keményfa ligeterdő 2004-től a Natura 2000
hálózatba tartozó különleges természetmegőrzési terület, ám a
benne folyó illegális fakitermelés és több erdőrésznek az
erdőgazdálkodási hatóságok által végzett tarvágása súlyosan
megtizedelte faállományát. A terület számos védett állatfaj,
köztük a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelye,
amely az egyik legveszélyeztetettebb lepkefaj Európában. Az
okozott kár felszámolása, illetve a fennmaradó erdőrészlet
védelme érdekében tett hatósági lépések elégtelennek bizonyultak, így az erdő állapotának romlása
tovább folytatódott, olyannyira, hogy mára a 180 hektáros erdőnek mindössze 2 %-a(!!!!) maradt meg.
A Hernád és a Sajó folyó közötti ártérben
elhelyezkedő erdő tarra vágása jelentős mértékben
hozzájárulhatott a 2010. június eleji, Sajóládot,
Muhit és Ónodot érintő árvízi veszély
súlyosságához, hisz nem érvényesülhetett az erdő
vízvisszatartó szerepe. A sajóládi erdő esete jól
példázza azokat a gyakorlati végrehajtási gondokat,
amelyek az Élőhelyvédelmi Irányelv nemzeti jogba
való nem megfelelő átültetéséből fakadnak. Különös
aggodalomra ad okot azon Natura 2000 erdők
elégtelen jogi védelme, amelyeket a magyar nemzeti
jog nem minősít védett területeknek.
A Natura 2000 hálózat értékei azonban nem csak nagy felelősséget, hanem egyben nagy lehetőséget is
jelentenek hazánk számára, hiszen ökoturisztikai vonzerőként munkahelyek és bevételi források
megteremtését teszik lehetővé. Megfelelő használatukkal hozzájárulhatnak közös természeti
örökségünk megőrzéséhez, hagyományos tájszerkezetünk fenntartásához.
Vigyázzunk tehát rájuk, és őrizzük meg őket, hogy ezeket az értékeket a jövő generációi is
élvezhessék!
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