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Mocsári teknős (fotó: Sos Tibor)



2

Az Apáthy István Egyesület 2013-ban egy új természetvédelmi projektet in-
dított útjára Kolozs megyében A Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (ROSCI0074), 
Szentiváni rét (ROSCI0356, Sárdi rét) és a Kis-Szamos (ROSCI0394) közösségi je-
lentőségű területek integrált kezelési terveinek kidolgozása címmel.

A 30 hónapos projekt fő célkitűzése természeti kincseink megőrzése. Ennek 
érdekében megfelelő kezelési tervek kidolgozásával az érintett védett területe-
ken található közösségi és nemzeti jelentőségű élőhelyek és fajok védettségét 
növeljük. A projekt célkeresztjében három védett terület (1. ábra) áll: a Kolozs-
vári Bükk – Malomvölgy, a Szentiváni rét (a hivatalos román megnevezésben 
„Poienile de la Șard”) és a Kis-Szamos Natura 2000-es területek. A projekt másik 
fontos célja a lakosság felvilágosítása, tudatosítása a természeti kincsek, illetve 
az ezek megőrzésére alkalmas módszerek megismertetése révén.

  A projekt által érintett települések:

1. Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (2. ábra) (ROSCI0074) védett te-
rület a következő településekkel: Kolozsvár, Szászfenes község 
(Szászfenes, Magyarlóna), Csürülye község (Csürülye, Szelicse, 
Tordaszeleste), Erdőfelek község (Erdőfelek, Bányabükk), Torda-
szentlászló község (Tordaszentlászló, Magyarfenes).

2. Szentiváni rét (3. ábra) (ROSCI0356, Sárdi rét) védett terület a Kis-
bács községhez tartozó következő településekkel: Kisbács, Nádas-
kóród, Méra, Nádaspapfalva, Andrásháza.

3. Kis-Szamos (4. ábra) (ROSCI0394) védett terület az alább felsorolt 
helységekkel: Szamosújvár, Szamosújvárnémeti község (Széplak, 
Szamosújvárnémeti, Néma, Péterháza, Szilágytő), Mikeháza község 
(Szentbenedek), Dés.
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  1. ábra. A célterületek elhelyezkedése a város körül (Google Earth térkép)

  2. ábra. A kolozsvári Bükk-Malomvölgy védett terület (Google Earth térkép)
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  3. ábra. Szentiváni rét (Google Earth térkép)

  4. ábra. A Kis-Szamos védett szakasza (Google Earth térkép)
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A projekt tárgyát képező védett területek igazán különlegesnek számítanak 
a maguk gazdag növény- és állatvilágával. Például a Malomvölgy-beli lápok 
egyedülállóak a térségben annak köszönhetően, hogy e viszonylag kis terület 
számos olyan reliktumfaj élőhelyéül szolgál, amelyeket Erdőfelek község erőtel-
jes terjeszkedése miatt kihalás fenyeget. A lakott települések terjeszkedésének 
negatív hatása a kolozsvári Bükk esetében is megmutatkozik. A lombhullató 
vegyes erdőkkel körülvett Szentiváni rét területét főként kaszálónak használ-
ják, de Kisbács és Nádaspapfalva, illetve közvetve Kolozsvár közelsége itt is 
tartogathat veszélyeket. A Kis-Szamos elnevezésű terület a Kis-Szamos folyó 
egyetlen védett szakasza, amely egy igazán különleges vízparti élővilágnak ad 
otthont. A folyó egyetlen – háborítatlan – holtágrendszere található itt, amely 
kiemelten fontos élőhelye közösségi jelentőségű fajoknak, elsődlegesen halak-
nak, illetve a vidrának, de számos más védett állatfajnak is.

  A projekt céljai:

1. megfelelő kezelési tervek kidolgozásával növelni a közösségi és 
nemzeti jelentőségű élőhelyek és fajok védettségét.

2. a lakosság megfelelő tájékoztatása ezekről a természeti kincsekről, 
valamint a megőrzésükre alkalmas módszerekről.

   Egyesületünk a következő tevékenységeket szervezi 
a kitűzött célok elérése érdekében:

A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik állapotának felmérése
Első lépésként felleltározzuk és feltérképezzük a kijelölt fajokat és élőhelyeket, 
felmérjük jelenlegi állapotukat, valamint a fi zikai környezetet. A közösségi jelen-
tőségű védett élőhelytípusok és fajok elterjedéséről digitális térképek készülnek. 
Mindezek alapján végül természetvédelmi kezelési terveket dolgozunk ki mind-
egyik védett faj és élőhelytípus megőrzése, jövőbeni megfelelő kezelése érdekében.
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A lakosság és a döntéshozók tájékoztatása 
Számos, nagyközönséget megcélzó eseményt szervezünk a következő harminc 
hónap során. Az első ezek között a nyitókonferencia lesz. Ezen kívül az érintett 
községekben megbeszéléseket, találkozókat tartunk, valamint egy természet-
fotó-kiállítást is szervezünk. A program futamideje alatt számos városi és falusi 
általános és középiskolát keresünk fel magyar és román nyelvű ismeretterjesztő 
előadásokkal. A tevékenységekről és az újdonságokról médiapartnereinken ke-
resztül folyamatosan beszámolunk a szélesebb közönségnek.

  Védett fajaink

NÖVÉNYEK

Sűrű csetkáka (Eleocharis carniolica) – Savanyú 
iszaptársulás domináns szerkezetadó faja. Ned-
ves, vízparti talajon él, az iszapnövényzet tagja. 
A füzére sokvirágú. Július-augusztusban virágzik.

Hagymaburok (Liparis loeselii) – Kisméretű, alig 
5-25 cm magas növény, mely lápokban, nedves 
gyepekben él. A virágzata laza fürt, amelyben 
ritkásan állnak az apró, 4-5 mm-es, egyszínű, 
sárgászöld virágok. Május-júniusban virágzik.

Szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica) – Június-
júliusban virágzó, 80-150 cm magasra növő, 
lágy szárú, évelő növény.  A sárga színű fészekvi-
rágzatok hengeresek, hosszú fürtben állnak. Élő-
helyei magassásrétek, fűz- és nyírlápok.

Szibériai hamuvirág (fotó: Szabó Anna)
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Illatos csengettyűvirág (Adenophora lilifolia) – Évelő, 60-100 cm 
magas növény. Halványkék, harang alakú pártája 10-20 mm, illatos. 
Július-augusztusban virágzik. Élőhelyei cseres-tölgyesek, ligeterdők, 
hegyi rétek, erdőszélek.

GERINCTELENEK

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) – Nappali lepke, melynek 
egyetlen nemzedéke májustól júniusig repül. Síkvidéken vagy domb-
ságokon leginkább tőzegesedő vagy tőzeges lápréteken, mocsárer-
dőkben és a láperdők dús lágyszárú növényzettel benőtt tisztásain 
fordul elő; a száraz hegyoldalakon mintegy 2000 méteres magasságig 
terjedhet az élőhelye.

Erdélyi tarsza (Isophya stysi) – A egyenesszárnyúak rendjébe tarto-
zó ritka szöcskefaj. Teste hamvas zöldes színű, a nőstény szárnyatlan, 
a hím csökevényes szárnya csak cirpelésre alkalmas. Életmódja túl-
nyomórészt alkonyati, éjszakai.
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Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) – Nappali lepke, amely-
nek egyetlen generációja július-augusztusban repül. Elterjedési terü-
lete az utóbbi évtizedekben jelentősen beszűkült, különösen Nyugat-
Európában, ahol sok helyen a kipusztulás közelébe került. Láp- és 
mocsárréteken található, ahol tápnövénye, az őszi vérfű (Sanguisorba 
offi  cinalis) tenyészik.

Aranyszínű kéneslepke (Colias myrmidone) – Meglehetősen ritka 
nappali lepke, melynek állományai jelentősen megfogyatkoztak Kö-
zép-Európában a 20. század második felében. Tápnövényei csüdfű 
fajok (Astragalus spp.) és zanót fajok (Cytisus spp.). Két generációja 
van, az első májusban repül, a második július-augusztusban. Élőhelyei 
pusztafüves lejtősztyeppek és erdős sztyepprétek.

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) – A legnagyobb európai tűzlepke. 
Két nemzedéke fejlődik évente (május-június, illetve július-augusz-
tus), egyes években akár a harmadik nemzedék is megjelenhet szep-
temberben. Vízfolyások közelében, nedves árokpartokon, tocsogós 
kaszálókon, lápréteken fordul elő.
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Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) – Közép-európai elterjedé-
sű tarkalepke. A természetközeli erdőszegélyeket és a hagyományos 
gazdálkodás révén kialakult erdős foltok mozaikját kedveli. Kipusztu-
lásáért a ligeterdők kiirtása vagy intenzív erdőgazdasággá való átala-
kítása, a megfelelő élőhelyek felszámolása a felelős. A felnőtt lepke 
májusban repül, erdőszegélyeken, erdei utakon fi gyelhető meg.

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) – Éjjeli lepke, cserjésekhez 
kötődik. Hernyójának fő tápnövénye a kökény (Prunus spinosa) és a 
galagonya (Crataegus spp.). Egyetlen nemzedéke szeptember-októ-
berben repül.

Nagy mustárlepke (Leptidea morsei) – Nappali lepke, amelyet na-
gyon nehezen lehet elkülöníteni rokon fajaitól. Két generációja van, 
az első április-májusban, a második július-augusztusban repül. Eny-
hén nyirkos, de meleg mikroklímájú erdőket, bozótosokat kedveli. 
Hernyójának tápnövénye kizárólag a fekete lednek (Lathyrus niger). 

HALAK

Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus, újabban használatos 
neve: R. amarus) – Kárászszerű, apró termetű halfaj, maximális mérete 
kb. 6-9 cm. Különlegessége a szaporodásában mutatkozik meg, ugyanis 
a nőstény az ikráit nagyobb kagylók köpenyüregébe rakja hosszú tojó-
csöve segítségével. Kedveli a homokos vagy iszapos fenekű, lassú folyá-
sú vizeket, tavakat, különösen gyakori a folyók és patakok holtágaiban.

Homoki küllő (Gobio kessleri) – Apró termetű rajhal, amely a gyors 
sodrású, oxigéndús vizeket kedveli. Jellegzetes élőhelyei elsősorban a 
domb- és síkvidéki folyók homokos, kavicsos szakaszai, de előfordul 
a hegyvidéki zóna patakjaiban is. Testformája hosszúkás, hengeres, 
testhossza 10-12 centiméter.
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Vágó csík (Cobitis taenia, újabban használatos neve: C. elongatoides) 
– Kisméretű hal, testhossza 8-10 cm. Apró, fenéklakó gerinctelen 
szervezetekkel táplálkozik, de szerves törmeléket is fogyaszt. Alko-
nyatkor indul táplálékot keresni, a nap többi részben homokba ássa 
magát, vagy kövek alá rejtőzik. Iszapos aljzatú, tiszta álló- és folyóvi-
zek, dombvidéki patakok lakója.

HÜLLŐK ÉS KÉTÉLTŰEK

Sárgahasú unka (Bombina variegata) – Kistermetű békafaj, test-
hossza 4-5 cm, teste lapos. Hasán a bőr csaknem sima, élénk citrom- 
vagy narancssárga foltokkal tarkított. Leggyakrabban olyan időszakos 
pocsolyákban és kis tavakban fordul elő, amelyekben más békafajok 
nem élnek, a folyóvizeket kerüli.

Mocsári teknős (Emys orbicularis) – Az   egyetlen őshonos édesvízi 
teknősfajunk. Lassú folyású vizek és állóvizek lakója. Gerinctelenekkel 
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és apró halakkal táplálkozik. Márciustól októberig-novemberig főleg 
a reggeli és az esti órákban aktív. Telelni az iszapba vagy a parti fö-
venybe ássa be magát.

EMLŐSÖK

Európai vidra (Lutra lutra) – Közepes méretű, részben vízben élő, 
ragadozó emlősállat. Ritkán lehet megfi gyelni, mert a Kárpát-meden-
cében szinte kizárólag éjszakai életet él. Élőhelyét folyók, patakok, 
tavak, mocsaras-lápos területek, tengerpartok képezik.

  A projekt várható eredményei

Az elvégzett tevékenységek nyomán jelentések készülnek a felmért élőhelyek-
ről és fajokról, részletes jellemzések az élőhelyekről, tematikus adatbázisok, 
valamint szakmai jelentések az érintett területek geológiai, geomorfológiai, 
hidrológiai, klimatológiai és talajtani tulajdonságairól. Ezen felül talajtani és 
földtani térképek, környezeti jelentések, valamint kezelési terv készül minden 

egyes terület esetében.
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Ingyenes kiadvány. Distribuit gratuit. Freely available.

Kövesd blogunkat: http://www.natura2000clujkolozsvar.com

Megtalálsz minket a Facebookon „Natura 2000 Cluj-Kolozsvár” néven.

Partnerek:

Transindex – Th ink Outside the Box

BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet

Projekt címe: 

A Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (ROSCI0074), Szentiváni rét (ROSCI0356, 

Sárdi rét) és a Kis-Szamos (ROSCI0394) közösségi jelentőségű területek integrált kezelési 

terveinek kidolgozása (Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de 

importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la 

Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic)

Szerződés száma/Nr. contract de fi nanțare:  141180/28.06.2013

A projekt az Európai Regionális Fejlesztés Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Proiect co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Sectorial 

„Mediu”,  Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția natu-

rii, DMI - Dezvoltarea infra structurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și 

rețelei Natura 2000, sesiunea nr. 5/2012.

Kiadja: Apáthy István Egyesület, Kolozsvár

Megjelenés dátuma: 2013. 09. 30.  

Szerkesztők: Nagy H. Beáta, Bakk-Dávid Tímea

Műszaki szerkesztő: Sütő Ferenc

A kiadvány tartalma nem képviseli kötelező módon az Európai Unió vagy 

a Román Kormány hivatalos álláspontját. Conţinutul acestui material nu reprezintă 

în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vérfű-hangyaboglárka (fotó: László Zoltán)


