
Tudom, néha te is érezted azt, hogy elviselhetetlenül unal-
mas és szürke a világnak az a szelete, amit ismersz: a falu, a vá-
ros, a suli, a szomszédok, a rokonok, a házi feladat, kötelező 
ünnepélyek. Nyomasztó, hogy elfoglaltak és gondterheltek a 
szüleink, miközben azon igyekeznek, hogy nekünk lehetőleg 
mindenünk meglegyen – pedig lehet, jobb lenne, ha a hétvé-
gi túlóra helyett inkább elvinnének kirándulni. Szorongunk, 
hogy milyen jegyet kapunk a dolgozatra, hogy kiszólítanak-e 
a táblához, s amikor a naplót forgatja a tanci, legszívesebben 
egy párhuzamos világba sms-eznénk át magunkat. Vissza-
jelöljön Ő, lájkolja a legújabb profilképünket, sok barátunk 
legyen – s ha megvolt a mesebeli három kívánság, akkor is 
mintha valamiről lemaradtunk volna. 

Mindenki próbál keresni erre a szürkeségre valami színe-
zőt. Mivel már annyira kiépítettük magunk körül a kényel-
mes emberi világot, ezért ez a menedék is legtöbbször művi, 
mesterséges. A pláza fényei. Új laptop, tablet, telefon. A 3D 
mozi. Videójátékok. Zene, tánc, buli. Mindenhol egyre több 
az autó, egyre nagyobbak a közlekedési dugók, még a kisvá-
rosokban, sőt egyes falvakban is. Utak, autópályák, új negye-
dek épülnek, egyre több az aszfalt, a beton. Otthonosságot 
szeretnénk, ezért kell egyre több kényelem, de mintha köz-
ben lemaradnánk valamiről. Csodás világokról álmodozunk, 
keresnénk a 9 és ¾. vágányt, mint Harry Potter, képzeletben 
visszamegyünk a Jégkorszakba, átlépnénk a Szörny Rt. kapu-
ján, sárkányokkal, vagy legalábbis dinókkal barátkoznánk...

Tudod, hogy egy csodálatos, eddig ismeretlen világ, amit 
talán még soha nem filmezett, fényképezett le senki, itt léte-
zik, körülötted? Jégkorszakból itt maradt, élő kincsek, külö-
nös szokású lények, a vámpíroknál is csodálatosabb túlélők, 
kérlelhetetlen vadászok és ügyes rejtőzködők élnek a szom-
szédodban. A biológus pedig a kalauzod, aki sorban bemutat 
néhányat közülük, éppen csak egy rövid szereplőlistát, sztár-
fotókkal. A történetet viszont magadnak kell kiegészítened. 

Kimeríthetetlen gazdagságú a nyersanyag, amivel dolgoz-
hatsz: ez az élővilág sokféleségéből adódik. Az állat- és nö-
vényfajok sokasága, változatossága (a biodiverzitás) azon-
ban az ember által elfoglalt Földön már nem csodálható meg 
mindenhol a maga teljességében. Románia ilyen tekintetben 
még jó helyzetben van: Károly herceg, az angol trónörökös 
nem hiába dicsérte az ország természeti gazdagságát, hi-
szen ahogy Európa nagy részén, Nagy-Britanniában is ezek 
az egészséges, természetes vagy természetközeli életközössé-
gek már nagyrészt eltűntek. Sok faj, ami máshol már kipusz-

tult, nálunk még megél, mivel itt megtalálható számos olyan 
erdő, gyep, láp és más élőhely, ahol menedéket, táplálékot, 
igényeiknek megfelelő életkörülményeket találnak. Neked 
még közönséges a házi veréb, szinte észre sem veszed, pedig 
Nagy-Britanniában annyira megritkult, hogy védelemre szo-
rul. De a listát bővíthetnénk a dongókkal (poszméhekkel), 
mindenféle békával és a kaszálón virító virágokkal. Neked 
nem tűnik fel, mert megszoktad, de egy nyugat-európai sze-
mében ez maga a hihetetlen gazdagság.

Egész Európában különleges védelemre szorul mindaz, 
ami még maradt az eredeti természeti gazdagságból. Erre ta-
lálták ki a Natura 2000-es védett területek hálózatát.

Tudtad, hogy Európában csaknem 1500 veszélyeztetett 
állat- és növényfaj van? Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés 
példány él belőlük, és ha számuk nagyon lecsökken, a kiha-
lás szélére kerülnek. Eltűnhetnek, és velük együtt az élővilág 
gazdagsága is elveszhet.

Ha egy növény vagy állat már csak nagyon ritkán fordul 
elő a természetben, esetleg már kihalófélben van, védett faj-
já nyilvánítják. A védett területek is azért szorulnak védelem-
re, hogy az ott élő állatok és növények ne pusztuljanak ki.

Romániában 265 védett állatfajt (ezeknek több mint fele 
madár), 51 védett növényfajt és 87 különleges élőhelytípust 
tartanak számon, amelyek kiemelten fontosak a Natura 
2000-es területek szempontjából. Elsősorban értük jelölik ki 
a védett területeket. De mellettük még számtalan más faj is 
jól jár, ha egy terület védett – és köztük mi is.

Miért jó nekünk, embereknek a biodiverzitás megőrzése? 
Minél nagyobb a biológiai sokféleség egy adott térségben, az 
azt mutatja, hogy annál egészségesebb a föld, a víz, a levegő. 
Szerinted is jobb ilyen helyen élni?

Minden faj egyedi és különleges, az evolúció évmilliói so-
rán kialakult, semmivel össze nem hasonlítható kincs, amit 
vétek önkényesen elpusztítani, csak mert megtehetjük, vagy 
mert azt hisszük, nekünk ez jó.

Ha kihal egy faj, az végleges és visszafordíthatatlan. Ha 
a te gyerekeid már csak képeskönyvből fogják ismerni ezt a 
mostani élővilágot, azt hihetik, az egész csak kitaláció: mese, 
nem pedig egykor ténylegesen létezett varázsvilág.

Valóságos VarázsVilág

 Feladat: Kérd meg az idősebbeket, me-
séljenek a gyerekkorukban a környéken 
látott állatokról, növényekről! Változott-e a 
környéketek egy emberöltő óta, és miben? 1

Medvehagymás erdő (fotó: Vágási Csongor)
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1. ábra. Natura 2000-es területek aránya az Európai Unió néhány tagországában

 

Milyen védett területek léteznek?

Európában 2007 végéig nagyjából 26000 védett területet jelöltek ki, ez az Európai Unió területének körülbelül 

az ötöde. Ha egymás mellé tennénk ezeket a területeket, két németországnyi területet fednének le.

Romániában jelenleg kétfajta Natura 2000-es terület van:

 a Különleges Madárvédelmi Területeket (KMT) kifejezetten madarak élőhelyének a védelmére jelölték ki, 

  a Különleges Természetmegőrzési Területek (KTT) pedig ritka vagy veszélyeztetett állatok és növények 

élőhelyének védelmét hivatottak elősegíteni.

Romániában összesen 108 Különleges Madárvédelmi Terület és 273 Különleges Természetmegőrzési Terület 

van, ezek az ország területének majdnem 23%-át teszik ki. Kolozs megyében összesen 21 Különleges Termé-

szetmegőrzési Terület és 5 Különleges Madárvédelmi Terület van. Ezek közül jónéhánynak csak kisebb-nagyobb 

része esik a megyénkbe, területük átnyúlik a szomszédos megyékbe.
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Nádas (fotó: Lészai István)



Tudtad, hogy ilyen védett területek vannak a te közvetlen 
szomszédságodban is? A Kolozsvári Bükk és a Malomvölgy, a 
Szentiváni rét és a Kis-Szamos közösségi jelentőségű terület 
számos védett fajnak ad otthont. A következő oldalakon rész-
letesebben is olvashatsz mások mellett arról a 18 célfajról is, 
amelyek megőrzéséért védetté nyilvánították ezeket a terüle-
teket (keresd a zölddel írt fajneveket!) Jelölő fajnak (élőhelyek 

esetében jelölő élőhelynek) is nevezzük ezeket, mivel a Natura 
2000-es területek kijelölésének alapjául szolgálnak.

Nézd meg a fenti térképen, pontosan hol vannak ezek a 
területek!

 Feladat: mérd le térképen pontosan, mi-
lyen távolságra laksz a legközelebbi védett 
területtől! 

2. ábra. Natura 2000-es területek Kolozs megyében 
(zölddel a madárvédelmi, naranccsal a természetmegőrzési területek)

1. Andrásháza/Rădaia
2. Bányabükk/Vâlcele
3. Csürülye/Ciurila
4. Dés/Dej
5. Felek/Feleacu
6. Kisbács/Baciu

7. Kolozsvár/Cluj-Napoca
8. Magyarfenes/Vlaha
9. Magyarlóna/Luna de Sus
10. Méra/Mera
11. Nádaskóród/Corușu
12. Nádaspapfalva/Popești

13. Néma/Nima
14. Péterháza/Petrești
15. Szamosújvár/Gherla
16. Szamosújvárnémeti/ 

Mintiu Gherlii
17. Szászfenes/Florești

18. Szelicse/Sălicea
19. Szentbenedek/Mănăstirea
20. Széplak/Bunești
21. Szilágytő/Salatiu
22. Tordaszeleste/Săliște
23. Tordaszentlászló/Săvădisla
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Nádas (fotó: Lészai István)



Hogyan szerezhetsz több információt a védett területek-
ről? Többek közt ebből a katalógusból, amelyet most lapo-
zol, vagy személyesen a csapatunktól, de akár blogunkról is 
(www.natura2000clujkolozsvar.com). Fordíts a 6–26. oldalra, 
ahol a különböző típusú élőhelyekről és jellegzetes lakóikról 
tudhatsz meg még többet. A zölddel jelölt fajok a védett te-
rületeink célfajai, amelyek megőrzése különösen fontos.

 Feladat: Mesélj szüleidnek, nagyszüleidnek, is-

merőseidnek a szomszédotokban lévő védett te-

rületről! Mutasd meg nekik a térképen! olvastasd 

el velük a  jellel jelölt részeket!

Ennek a három Kolozs megyei védett területnek a kezelési 
tervét készítteti el egy európai uniós projekt keretében az 
Apáthy István Egyesület – a mi csapatunk. A kezelési terv 
arról szól, hogyan kell azon a védett területen tevékenykedni 
nekünk, embereknek ahhoz, hogy az ott élő állatok és növé-
nyek fennmaradhassanak, állományaik gyarapodhassanak. 
Amennyiben károkozás történt, minden igyekezetünkkel 
azon kell lennünk, hogy az eredeti, természetes állapotot 
visszaállítsuk, pl. visszatelepítsük a tápnövényt egy védett 
lepkefajnak, leállítsuk egy nedves rét lecsapolását stb. Ehhez 
biológusainknak előbb föl kell mérniük, pontosan milyen 
fajok élnek itt, milyen egyedszámban, melyek a különleges 
igényeik, amiket fennmaradásuk érdekében biztosítanunk 
kell számukra. Természetesen már tudunk jónéhány dolgot 
ezekről a fajokról és élőhelyekről, viszont a legtöbben, akik e 
területeken járnak-kelnek, kirándulnak, nem is értesültek a 
létezésükről.

Az érintett térségek 
és települések

Minden területnek van egy különleges, csak rá talá-

ló kódja: a RO az országot jelöli, az SCI pedig a Site of 

Community Importance (a közösségi jelentőségű terület 

angol megnevezése) rövidítéséből ered. Természetvédel-

mi tevékenységünk a következő három terület védelmét 

öleli fel.

1. A Kolozsvári Bükk és a Malomvölgy (ROSCI0074) vé-

dett területtel a következő települések szomszédosak: 

Kolozsvár, Szászfenes község (Szászfenes, Magyarlóna), 

Csürülye község (Csürülye, Szelicse, Tordaszeleste), 

Erdőfelek község (Erdőfelek, Bánya bükk), Tordaszentlászló 

község (Tordaszentlászló, Magyar  fenes) (23. oldal).

2. A Szentiváni rét (ROSCI0356) védett terület mel-

lett fekszik Kisbács község (Kisbács, Nádaskóród, Méra, 

Nádaspapfalva és Andrásháza) (27. oldal).

3. A Kis-Szamos (ROSCI0394) védett terület szom-

szédságában található Dés, Szamosújvárnémeti köz-

ség (Széplak, Szamosújvárnémeti, Néma, Péterháza, 

Szilágytő), Mikeháza község (Szentbenedek) és Szamos-

újvár (11. oldal).

A Natura 2000-es területek védelmében külö-

nösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntart-

ható, hagyományos gazdálkodási tevékeny-

ségek szerepe. Általánosságban elmondható, 

hogy a Natura 2000 hálózat esetében az emberi tevékeny-

séget teljesen kitiltó, rezervátumszerű védelem helyett a 

társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi 

érdekek összehangolására alapozó megóvás kerül elő-

térbe. Gondolunk itt elsősorban olyan viszonylag könnyen 

megvalósítható dolgokra, mint a kisparcellás földművelés 

fenntartása, az emberi tevékenység szüneteltetése vagy 

csökkentése a gyepeken, a lecsapolások megszüntetése, 

a túllegeltetés elkerülése, általában a hagyományos gaz-

dálkodás fenntartása és még sorolhatnánk.
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Az élővilág csodái

 A fűzágat letűzve a földbe a fűz kisarjad.

 A kecskebékának semmi köze a kecskéhez, és valójában a 
tavi béka és a kis tavi béka hibridje. 

 A szivárványos ökle nevű apró halfajunk kagylókba peté-
zik, kagylók dajkálják a kis halakat, a kagylók a maguk során 
meg a lárváikat bízzák a szivárványos öklére, hiszen a kagyló-
lárvák a hal bőrébe csimpaszkodva nevelkednek, amíg kicsik.

 A sárgahasú unka, ha hátára fordítjuk, mellső lábait a feje 
mögé helyezi, míg hátsó lábait szorosan összehúzva homo-
rít, kivillantva a melltájék sárga foltjait, amelyek arra utalnak, 
hogy mérgező a bőrváladéka. Ezt a jellegzetes testtartást hív-
ják unkareflexnek.

 A hangyaboglárka lepkék nevüket arról kapták, hogy a 
petéből kikelő hernyó hangyakolóniákban hangyalárvának 
álcázza magát, s így a hangyák szorgalmasan etetik őt, amíg 
be nem bábozódik. A hernyó a gondozásért „cserébe” édes 
váladékot termel, amit a hangyák elfogyasztanak. A bábból 
kikelő lepke sietve távozik a bolyból, mielőtt még a hangyák 
rájönnének a turpisságra.

 Egyes növényeink (ilyen a hagymaburok és a szibériai ha-
muvirág is) már a jégkorszak óta itt élnek, ezeket nevezzük 
jégkori vagy glaciális reliktumoknak.

Tévhitek, rossz szokások

 Sokan, főként a horgászok, úgy tartják, hogy a vidra kife-
jezetten kártékony állat, mivel sok halat pusztít – naponta 
6-10 kg-ot. Ez azonban korántsem igaz. A vidrák napi halfo-
gyasztása fél-, egy kiló körül mozog. A horgászoknak lehet, 
inkább előbb a saját portájukon kellene sepregetniük, és ke-
vesebb szemetet hagyniuk maguk után a vízpartokon. 

 Sajnos, sok ember nem törődik annak esetleges következ-
ményeivel, ha nem szedi össze maga után a szemetet. A mű-
anyagból készül csomagolóanyagok, eldobott hulladék na-
gyon lassan mállik szét, s ha apró darabokra is esik, nem tűnik 
el, hanem bekerül a vízbe, talajba, s akár az állatok is véletle-
nül elfogyaszthatják. A lenyelt műanyag zacskók, törmelékek 
bélcsavarodást, bélelzáródást és fájdalmas halált okozhatnak. 
Tehát nemcsak azért fontos összeszedni magunk után a sze-
metet, mert csúnyán néz ki, hanem mert valóban veszélyes.

 Még manapság is divat békacombot enni. Ehhez a béká-
kat gyakran kegyetlenül megcsonkítják: még élnek, amikor 
levágják lábaikat. Romániában minden hüllő és kétéltű ál-
lat védett, tilos őket elpusztítani. Ráadásul a békák tetemes 
mennyiségű legyet, szúnyogot fogyasztanak, ezért az ember 
számára is kifejezetten hasznosak. Élve! (Itt olvashatsz arról, 
hogyan próbálják megakadályozni a békák étlapra kerülését: 
http://think.transindex.ro/?p=19282)

 Sokan gondolják, hogy a vízisikló emberre is veszélyes csú-
szómászó, ezért kíméletlenül elpusztítják ezeket a gyönyörű, 
kecses állatokat. Valójában a vízisiklónak nincs méregfoga, 
harapása ugyan fájdalmas lehet, de egyáltalán nem veszélyes, 
ráadásul az ember közeledtére rögtön menekülésre fogja. El-
pusztítása helyett inkább csodáljuk meg, milyen könnyedén 
siklik szárazföldön, milyen hullámzóan úszik a vízfelszínen.

 Ősrégi hiedelem, hogy a denevérek, ezek a sokak szerint 
ördögtől való lények, beleragadnak a hajunkba, és kiszívják 
a vérünket. Felejtsd el ezeket a históriákat! A nálunk élő de-
nevérek rovarokkal táplálkoznak, és nem vérrel, a hajunk is 
biztonságban van tőlük, sőt mi több, kifejezetten hasznosak 
ezek a kicsiny bőregerek, ahogy népiesen nevezik őket sok-
felé. A legkisebb hazai denevérfajunk, a közönséges törpe-
denevér egyetlen példánya minden éjszaka minimum 3000 
szúnyogot fogyaszt el. Ne bántsuk tehát őket, inkább helyez-
zünk ki mesterséges denevérodúkat, hogy ezzel is segítsük 
a fennmaradásukat. Tudj meg róluk többet itt: http://think.
transindex.ro/?p=13465

 Szerencsére, minden régi hiedelem ellenére, sokunkban 
ott él a természet megismerésének csillapíthatlan vágya. Ne 
pusztítsátok el a rovarokat sem, inkább nézegessétek ezeket 
a színes, apró jószágokat. Gombostű helyett a fényképező-
gép obiektívjére „tűzzétek” őket, és rovartetemek helyett fo-
tókkal töltsétek meg inkább a „gyűjteményeteket”.
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Hagymaburok (fotó: Szabó Anna)



Feladat: nézz utána, az elmúlt időszakban mikor 
és hol voltak nagy áradások? Tudsz-e arról, hogy 
valahol a közeledben lebetonozták a vízpartokat, 
hogy lefedték a városokon átfolyó patakokat? 
Tudod-e, miről kapta a Malomárok a nevét?
   Tudod-e, hogy Nyugat-Európában éppenséggel 
kifedik a patakokat és beültetik a szélüket? 

Gyékény – Typha spp. – Rogojină
Hengeres szára egy-három méter magasra nő. Kard alakú 
levelei akár a méteres hosszúságot is elérik. A levelek széle 
élés, könnyen megvágja az ember kezét vagy lábát. A gyé-
kény leveleiből kosarat fonnak még ma is. Jellegzetes barna 
virágzatát sok helyen nádibutikóként ismerik.

A vizeket éppúgy benépesítik a növények és az állatok, mint 
az erdőket, mezőket. A vízpartok nagy részét nádasok borít-
ják. A nádasok tövében él a keskenylevelű gyékény, a vizek 
partszegélyén pedig a nedvességkedvelő fűzfa. A vizekben 
virágos növények is élnek, például az állóvizek felületén gyak-
ran látható a napsárga virágú vízitök. 

Az állatok között is szép számmal találunk olyanokat, 
amelyeknek az élete vízhez kötött. Ilyen például az orvosi 
pióca, a folyami rák vagy a tavi kagyló. És természetesen a 
legközismertebbek a halak. 

A szitakötő és a kecskebéka élete elválaszthatatlan a víz-
től, mivel lárváik csak vízben élnek. A vízi sikló és a tőkés réce 
ugyan alapvetően szárazföldi lények, táplálékukat azonban a 
vizekben és a vizek partján szerzik meg.

A folyószabályozás, a szépen kanyargó folyómedrek ki-
egyenesítése, a partok kibetonozása mind-mind olyan em-
beri tevékenység, ami hamar elűzi a folyópartok élőlényeit, 
gyorsítja a folyó sodrását és jelentősen növeli az árvízveszélyt 
is. Ezáltal nemcsak a vízi és vízparton élő lényeknek ártunk, 
de magunknak is sok fejfájást okozhatunk.

Növények

Nád – Phragmites australis – Stuf
Az egyik legmagasabbra növő fűfélénk, akár három méteres-
re is megnőhet. A vízparti nádasok víztisztító, -szűrő szere-
pet töltenek be a rajtuk élő baktérium-bevonat segítségével. 
A nádat régen tetőfedésre, szigetelésre használták. Ma újra 
kezdett divatba jönni a hagyományos anyagok használata, 
ezért telente sok helyen rendszeresen aratják.

FolyóparToK, holTágaK élőVilága

  ÉLŐHELYEK
A következő oldalakon négy élőhelytípusról és ezek jellegzetes fajairól olvashatsz. A növény- és állatfajok esetében há-

rom névvel ismerkedhetsz meg: a magyar köznyelvi megnevezéssel, a tudományos, latin nyelvű névvel (középen, dőlt be-

tűvel szedve), illetve a fajok román nevével (ahol ez hiányzik, azt jelenti, a fajnak románul nincs köznyelvi megnevezése).
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Nád (fotó: Lészai István)

Gyékény (fotó: Szabó Anna)



lesz kellemes élményben részünk, mert a rák fogása nagyon 
erős. Növekedés közben kinőtt páncéljait levedli. Nemes rák-
nak is nevezik, mivel emberi fogyasztásra is alkalmas. Főleg 
tiszta folyókban, patakokban él, és kisebb állatokkal táplál-
kozik. Nyugat-Európában már sok helyről kipusztult vagy 

megritkult állománya a vizek szennyezése és a mederszabá-
lyozások miatt, nálunk még egészséges populációk találha-
tók, habár az újabban meginduló kisvízierőműves beruházá-
sok komoly veszélyeztető tényezőt jelentenek. Nálunk még 
két őshonos rokonfaja is él, a gyakori kecskerák és a nagyon 
ritka kövirák. Nemrég egy amerikai rokon is megjelent, az ag-
resszívan terjedő, és őshonos társait rákpestissel megfertőző 
cifrarák.

Tavi kagyló – Anodonta cygnea – Scoica de iaz
Tavakban és lassú folyású vizek alján, félig az iszapba fúródva 
él a tavi kagyló. Kívülről nem láthatunk mást, mint a tojás-
dad alakú, barnás színű, törékeny kagylóhéjakat. Ezt a külső, 
meszes vázat a köpeny (vagyis a bőr megkettőzésével létre-
jött redő) választja ki. Nagysága a 20 cm-t is elérheti. 

Festőkagyló – Unio pictorum – Scoica mare de râu
Ennek a kagylónak vastag zöldessárga héja van. A héj alakja 
keskeny, hosszúkás, kétszer olyan hosszú, mint amilyen szé-
les. A festőkagyló nagyobb álló- és lassan folyó vizek lakó-
ja. Nevét onnan kapta, hogy évszázadokkal ezelőtt a festők 
kagylóteknőben keverték ki a festékeket. Egy másik érdekes-
ség, hogy teknőjének (csakúgy, mint más kagylófajok eseté-
ben) gyöngyházrétegét gombkészítésre használták.

Sárgaszegélyű csíkbogár – Dytiscus marginalis
2-3 cm-es vízi rovar. Dús növényzetű vizes élőhelyeken gyak-
ran találkozhatunk vele. Félelmetes ragadozó, vízi rovarokat, 
ebihalakat, halivadékokat támad meg. Nevét a szárnyfedő 

Fűzfa – Salix spp. – Salcie
Fűzfákat kertekben, parkokban is láthatunk, de igazi élőhe-
lyük a vizek partja, nedves kaszálók. Számos fajuk van, mint 
a kecskefűz, babérfűz, cinegefűz, szomorúfűz stb. Egyes faja-
ik hatalmas méretűre is megnőhetnek, ha a feltételek meg-
felelnek számukra. A nagytermetű fűzfák az ott élő állatok 
számára menedékül, olykor búvóhelyül szolgálnak, odvaik-
ban madarak költenek. Gyökérzetük megakadályozza a part 
pusztulását, ezért a többi növény számára is biztosítják a 
megfelelő körülményeket. Hajlékony ágaikból, vesszőikből 
kosarat és egyéb használati tárgyat készítenek, puha fájuk 
a gyufagyártás alapanyaga, kérgükből lázcsillapító és ideg-
nyugtató gyógyszerek alapanyagát nyerik.

Vízitök – Nuphar lutea – Nufărul galben
Tavirózsának is nevezik, de nem azonos a fehér virágú, sok 
szirmú tündérrózsával. Nevét tökre emlékeztető terméséről 
kapta, amely igen sok, akár több száz magot is tartalmazhat. 
Szára a víz alatt található, a víz felszínén nagy, tojásdad leve-
lek úsznak. Virágai a víz felé emelkedve, magányosan nyílnak, 
sárga színűek. Beporzását legyek végzik, amelyeket erjedt 
szagával vonz oda. 

Állatok

Folyami rák – Astacus astacus – Racul de râu
Olajzöld vagy sötétszürke, 15-20 cm nagyságú ízeltlábú. 
Mészben gazdag kitinpáncéllal rendelkezik, öt pár járólába, 
ollója, sajátos farokúszója, rágó szájszerve van. Öt járólába 
közül az első pár végén nagyméretű olló található, de a má-
sodik és a harmadik lábpár is ollóban végződik, ezek azonban 
egészen kicsik. Az ollókat a zsákmány rögzítésére, a táplálék 
kezelésére használja, s ha odadugjuk ujjunkat, bizony nem 
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Vízitök (fotó: Nagy H. Beáta)

Folyami rák (fotó: Lészai István)



 Sárgahasú unka – Bombina variegata – Buhaiul de baltă 
cu burtă galbenă
Kistermetű békafaj, testhossza mindössze 4-5 cm. Hasán a 
bőre csaknem sima, s nevéhez méltóan élénk citrom- vagy 
narancssárga foltokkal tarkított. A bőrében található miri-
gyek mérgező váladékával védekezik támadóival szemben. 
Ha kézbe veszed, utána a kezed ne vidd se a szemedhez, se a 
szádhoz. Leggyakrabban kisebb állóvizekben fordul elő. Ez a 
békafaj a Kis-Szamosban is megtalálható.

 Mocsári teknős – Emys orbicularis – Broasca țestoasă de 
baltă
Az egyetlen őshonos vízi teknősünk. Lassú folyású vizek és ál-
lóvizek lakója. Vízi rovarokkal és apró halakkal táplálkozik. Te-
lelni az iszapba vagy a parti fövenybe ássa be magát – ha erre 
nincs módja, a jégpáncél alatt kerül nyugalmi állapotba. Sajnos 
mostanában terjedőben egy betelepített riválisa, az Ameriká-
ból származó vörösfülű ékszerteknős, amit házi kedvencként 

oldalán lévő sárga szegélyről kapta. Bár légköri oxigénnel lé-
legzik, a víz alá is visz egy kis levegőtartalékot, hogy tovább 
bírja, ezt a szárnyfedői alatt tárolja.

Kecskebéka – Pelophylax kl. esculentus – Broasca mică de lac
A kecskebéka egy rendkívül elterjedt kétéltű, amely valójában 
a tavi béka és a kis tavi béka kereszteződésével jön létre. Sok-
féle élőhelyet benépesít, lényegesen kevésbé válogatós, mint 
szülőfajai. Természetes vizeink mellett nagyon gyakran talál-
kozhatunk vele csatornákban, lecsapoló árkokban, halastavak-
ban. Mint rokonai, a kecskebéka is ragadozó, hosszú nyelvével 
ragadja meg különféle ízeltlábúak, elsősorban repülő rovarok 
közül kikerülő áldozatát. Rovarfogyasztása miatt haszna igen 
jelentős. Combja sok helyen ínyencségnek számít, tavasszal, 
a párzási időszakban, sokan gyűjtik és élve vágják le a hátsó 
lábát, ott hagyva a szerencsétlen, kínlódó állatot a vízparton. 
Juhász Ágota biológus, filmes szakember Nászidő című filmje 
éppen ezt a kegyetlen szokást mutatja be. 
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Sárgaszegélyű csíkbogár (fotó: Kriska György)

Kecskebéka (fotó: Sos Tibor) Mocsári teknős (fotó: Sos Tibor)

Sárgahasú unka (fotó: Sos Tibor)



tény az ikráit nagyobb kagylók köpenyüregébe rakja hosszú 
tojócsövének segítségével. A hímek párzási időszakban gyö-
nyörű színes hosszanti sávval díszelegnek testükön, innen a 
szivárványos név. Kedveli a homokos vagy iszapos fenekű, 
lassú folyású vizeket, tavakat, különösen gyakori a folyók és 
patakok holtágaiban. Ez a faj a Kis-Szamos védett szakaszán 
is megtalálható.

Homoki küllő – Gobio kessleri – Porcușor de nisip
Apró termetű rajhal, amely a gyors sodrású, oxigéndús vizeket 
kedveli. Jellegzetes élőhelyei elsősorban a domb- és síkvidéki 
folyók homokos, kavicsos szakaszai, de előfordul a hegyvidé-
ki zóna patakjaiban is. Testformája hosszúkás, hengeres, test-
hossza 10-12 centiméter. A Kis-Szamosban is előfordul.

Vágó csík – Cobitis taenia – Zvârluga
Kisméretű halfaj, testhossza 8-10 cm. Apró, fenéklakó gerinc-
telen szervezetekkel táplálkozik, de szerves törmeléket is fo-
gyaszt. Iszapos aljzatú, tiszta álló- és folyóvizek, dombvidéki 
patakok lakója. Az előző fajokhoz hasonlóan ez is védett faj 
megyénk legnagyobb folyójában.

tartanak sokan, majd ráunva eleresztik az első adandó vadvíz-
ben, ezzel komoly természetvédelmi problémát okozva. A tek-
nős a Kis-Szamosban fordul elő, emellett egyes feltételezések 
szerint a Malomvölgyben is megtalálható.

Vízi sikló – Natrix natrix – Năpârcă
Leggyakoribb kígyófajunk. A hím tarkójának két oldalán sár-
ga, a nősténynél halványabb félhold alakú foltok láthatók. A 
hím hossza 70-75 cm, a nőstényé 85-90 cm, de olykor 150 
vagy 200 cm is lehet. Veszély esetén a kloákájába nyíló bűz-
mirigyéből váladékot ereszt, ami a ruhát és a bőrt sokáig át-
itatja. Ügyesen úszik és bukik le a víz alá. Elsősorban kisebb 
halakkal, kétéltűekkel (főként békákkal), kisebb részben rág-
csálókkal táplálkozik. Tojásait a puha földbe helyezi el. Té-

vesen mérgesnek hiszik, valójában teljesen ártalmatlan, az 
embertől menekülő jószág.

Szivárványos ökle – Rhodeus sericeus amarus – Boarța
Apró termetű, különleges életmódú halfaj. Különlegessége 
szaporodási stratégiájában mutatkozik meg, ugyanis a nős-
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Szivárványos ökle (fotó: Nagy András Attila) Vágó csík (fotó: Nagy András Attila)

Vízi sikló (fotó: Sos Tibor) Homoki küllő (fotó: Nagy András Attila)



tunk arra utaló jeleket, amelyek elárulják ezeknek az állatok-
nak a jelenlétét. Ilyen például az ürülékük, amit szaknyelven 
hullatéknak hívunk, és azt is meg lehet állapítani belőle, hogy 
mit evett úszóhártyás barátunk: halat, esetleg rákot. Még 
több érdekes információt találsz a vidráról itt: http://think.
transindex.ro/?p=7359

Jégmadár – Alcedo atthis – Pescăraș albastru
Kivételesen színpompás vízparti madarunk, amelyet könnyű 
felismerni jellegzetes tollazatáról. A jégmadárnak mintegy 4 cm 
hosszú fekete csőre van, feje viszonylag nagy, teste ehhez ké-
pest kisméretű. Táplálékát elsősorban édesvízi halak képezik, 
de vízi és szárazföldi ízeltlábúakat, ritkán puhatestűeket, két-
éltűeket is elfogyaszt. Igen látványos és ügyes ragadozó: a víz 
alá lebukva kapja el a kiszemelt halat. Ő nem vándorol, áttelel.

Európai vidra – Lutra lutra – Vidră
Részben vízben élő ragadozó emlős. Rejtőzködő életmódú, 
szinte kizárólag éjszakai életet él. Az ujjai közötti úszóhár-
tyák és áramvonalas teste egyaránt a gyors úszást segíti elő. 
Halakkal táplálkozik elsősorban. Élőhelyét folyók, patakok, 
tavak, mocsaras-lápos területek képezik. A Kis-Szamos egyik 
Natura 2000-es jelölőfaja. Bár a vidra a természetben ritkán 
megfigyelhető, ha nyitott szemmel járunk, könnyen találha-

Rajzok harca
Vedd figyelmesen szemügyre az alábbi fajpárokat. a pár egyik tagja a védett fajok táborába tartozik. próbáld meg eldönteni, melyik az! 
a megoldást az utolsó oldal alján találod.

1. 2.

Tudtad, hogy megyénkben a legnagyobb folyó 

a Kis-Szamos? A folyó egyetlen védett szaka-

sza éppen a Kis-Szamos elnevezésű terület, 

amely egy igazán különleges vízparti élővilág-

nak ad otthont Péterháza és Szentbenedek között. A folyó 

egyetlen, többé-kevésbé háborítatlan holtágrendszere ta-

lálható itt, amely kiemelten fontos búvóhelye a közösségi 

jelentőségű fajoknak.

Rajzok: Ferencz Erzsébet
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Jégmadár (fotó: Bărbos Lőrinc) Európai vidra (fotó: Papp Tamás)



Térképes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mindhárom védett 
terület esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő térképre! 
ha a katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él. 11



Balázs Imre József: Vidra vadászéneke

Erős vidratestem,
prémes birodalmam
éhség elrabolta,
éhség meggyötörte,
szomj is megcsapolta.

Folyó, adj ma zsákmányt,
folyó adj friss vizet,
vized vérré váljon,
zsákmány belém nőjön,
testem visszakérem.

Folyó, itt a zsákmány,
folyó, itt a friss víz,
vized véremmé vált,
zsákmányod belém nőtt,
testemben én vagyok.

Weöres Sándor: A béka-király

Nád alól és gőz alól
vízi várból nóta szól,
vízi várban zöld kövön
dalol Ung király -

Hallja kinn a síma rét
Ung királynak énekét,
és nótára hajladoz
lepke és füszál.

Forrás: Helikon Kiadó

12

Az Apáthy István Egyesület által meghirdetett rajzverseny győztes alkotása Védett állatunk, a vidra kategóriában.  
Tatomir Daniela, V. B. osztály, Colegiul Național Emil Racoviță, felkészítő tanár: Crișan Mihaela



Élőhelyes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mind a négy élőhely 
esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő táblára! ha a 
katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.

Holtág a Kis-Szamoson (fotó: Markó Bálint)



A virágzata laza fürt, amelyben ritkásan állnak az apró, 4-5 
mm-es, egyszínű, sárgászöld virágok. Május-júniusban virág-
zik. Magvai nagyon aprók, szabad szemmel porszerűnek tűn-
nek, egy-egy tok akár tizenháromezer magot is tartalmazhat. 
A magok csírázása szimbionta gombák jelenlétében történik. 
A hagymaburok nemcsak Európában, de Észak-Amerikában 
is él, sajnos annyira ritka már, hogy laboratóriumi csíráztatás-
sal vagy mikroszaporítással és újratelepítés segítségével pró-
bálják megmenteni a biológusok a kihalástól. A Kolozsvári 
Bükkben és a Malomvölgyben előfordul.

 Szibériai hamuvirág – Ligularia sibirica – Gălbenele/
Curechi de munte

Évelő, lágyszárú, 80-150 cm magasra növő növény, mely júni-
us-júliusban virágzik. A tőlevelei mélyen szíves vállúak, tojás-
dad alakúak, a szárlevelek hegedű alakúak, szárölelőek, füles 
vállúak. A fészekvirágzatok hengeresek, hosszú fürtben áll-
nak. Élőhelyei magassásrétek, fűz- és nyírlápok. A Kolozsvári 
Bükkben és a Malomvölgyben megtalálható.

 

A lápok és mocsarak tulajdonképpen átmenetet képeznek a 
vizes (folyók, tavak) és száraz élőhelyek között. Megtaláljuk 
őket a vízpartokon, ártereken, holtágak partján is. Sokban 
hasonlítanak az előző fejezetben bemutatott folyópartok-
hoz, holtágakhoz. A mocsarakat legtöbbször sűrűn benövi a 
nád, a szittyó és a sás. Állatok egész sorának nyújtanak védel-
met és vadászterületet; olyanoknak is, amelyek a szomszé-
dos lápterületekről vagy egyéb élőhelyekről látogatnak át. A 
lápvidéket nyáron lepkék, szitakötők és egyéb rovarok nagy 
tömegei népesítik be. A mocsaraknak és lápoknak minden 
bizonnyal a madarak a legfeltűnőbb lakói, a bíbic, a barkós 
cinege vagy a bölömbika, és még sorolhatnánk. 

A mocsaras, lápos területekre a legnagyobb veszélyt ezek 
lecsapolása jelenti, amit abból a célból végeznek, hogy köny-
nyebben megművelhetővé váljanak. Tudtad, hogy a Duna-
deltában a kommunizmus idején hatalmas területeket lecsa-
poltak? Ma már, amikor rájöttek, hogy a területek nem hasz-
nosíthatók a mezőgazdaság szempontjából, ezen területek 
elárasztásával próbálkoznak, hogy helyreállítsák valamennyire 
a nem is olyan régen tönkretett élővilágot. Megkímélhettük 
volna magunkat a felesleges költségektől, ha időben helyesen 
gondolkodunk, és nem akarjuk tönkretenni a természetet.

Növények

Hagymaburok – Liparis loeselii – Moșioare
Kisméretű, alig 5-25 cm magas növény, mely lápokban, ned-
ves gyepekben él. A szára kopasz, levéltelen. A tőlevelei hosz-
szúkás-elliptikusak, elliptikus lándzsásak, élénkzöld színűek. 

lápoK, MocsaraK élőVilága

A hagymaburok és a szibériai hamuvirág Ko-

lozsvár közelében mészkedvelő lápok lakója. 

Ezek a lápok sajátos életteret biztosítanak a 

jégkorszak óta fennmaradt piciny hamuvirág 

csoportnak: talajuk hűvös és egész évben nedves, egyrészt 

mert a rajta átfolyó csermelyek öntözik, másrészt mert a 

vízzel átitatott avarrétegből képződő sástőzeg megtartja a 
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Hagymaburok (fotó: Ruprecht Eszter)

Szibériai hamuvirág (fotó: Szabó Anna)



Állatok

Orvosi pióca – Hirudo medicinalis – Lipitoare
A népi nevén nadályként is ismert színes gyűrűsféreg ked-
veli a lápos, mocsaras élőhelyeket. Általában melegvérű 
állatok vérével táplálkozik, „áldozatát” gyorsan megérzi és 
kígyózó úszással közelíti meg, majd rátapadva a teste végén 
található tapadókoronggal Y-alakú állkapcsaival felmetszi 
az áldozat bőrét, és a seben keresztül kezdi szívni a vérét. 
A pióca véralvadásgátló anyagot juttat a seben át a vérbe, 
s így gyorsabban juthat nagyobb mennyiségű vérhez. Az 
ijedtségen és a viszketegségen kívül (ez utóbbit a seb miatt 
érezhetjük) mást nem okoz. A nadályozást gyógyászati cél-
ra alkalmazták az ókortól kezdve napjainkig, Európában és 
Keleten egyaránt szinte minden időben használták. A vér-
keringésre gyakorolt jótékony hatásai miatt ma újra kedvelt 
„gyógyszer” lett, az alternatív gyógyászatban a gyógyszeres 
kezelések helyett gyakran alkalmazzák sikerrel a piócás ke-
zelést.

 

Illatos csengettyűvirág – Adenophora lilifolia – Ciucurași
Évelő, 60-100 cm magas növény. Egyenes, felálló szára ko-
pasz, hengeres. Tőálló levelei kerekdedek, szíves vállúak és 
nyelesek (30-50 mm). Az alsó szárlevelek elliptikusak, a fel-
sők hosszúkás-lándzsásak, ülők vagy rövid nyelűek (2-10 
mm). Laza buga virágzata a növény magasságának az egy-
harmadát is kiteszi. Halványkék, harang alakú pártája 10-20 
mm, nagyon hasonlít a harangvirágokéra, amelyeknek közeli 
rokona. A többi harangvirágtól eltérően azonban a csengety-
tyűvirágnak jellegzetes, kellemes illata van, bibeszála pedig 
hosszan kinyúlik a szirmok közül. Július-augusztusban virág-
zik. Élőhelyei cseres-tölgyesek, ligeterdők, hegyi rétek, erdő-
szélek, láprétek. A Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgyben 
fordul elő.

Sűrű csetkáka – Eleocharis carniolica – Pipiriguț
Nedves, vízparti talajon él, az iszapnövényzet tagja. Sokvi-
rágú füzére apró, barnásnak látszó virágokból áll. A barnás 
színt nem a szirmok, hanem az egyes virágok tövében ülő 
pelyvalevelek adják. Július-augusztusban virágzik. A növény 
a Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgyben él.

nedvességet. Valószínűleg ez „emlékezteti” a hamuvirágot 

a 12 ezer éve véget ért jégkorszak (pleisztocén) klímájára. 

A mészkedvelő lápok egy sajátos típusa a télisásos 

láprét – a lápok kiszáradó vagy tápanyagban gazdagabb 

részein alakulhat ki. Nevét az őt uraló, erőteljes növeke-

désű, éles levelű télisásról kapta. Bár a természetvédők 

részéről kevesebb figyelmet kap, mint más láptípusok, 

jó tudni, hogy dombvidékeinken nagyon ritka: Erdélyben 

mindössze a Malomvölgyben és Brassó környékén, a Bar-

casági-medencében fordul elő.
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Sűrű csetkáka (fotó: Mesterházy Attila)

Pióca (fotó: Lészai István)

Illatos csengettyűvirág (fotó: Szabó Anna)



Mocsári szitakötő – Libellula fulva – Libelulă de mlaștină
Ezzel a kecses, ugyanakkor rendkívül gyors röptű rovarral, 
mely vidáman cikázik a víztükör fölött, lassan folyó, vagy ál-
lóvizek mellett találkozhatsz. A hímek potroha hamvaskék, a 
nőstényeké sárgásbarna. Mind a kifejlett állat, mind a lárva 
ragadozó életmódot folytat. A hímek területtartók, a nősté-
nyek számára vonzó peterakóhelyeket sokszor ádáz szárny-
csatákban igyekeznek megvédeni. Június derekán nem ritka 
a négy helyett csupán három szárnyon „billegő” szitakötő.

Mocsári béka – Rana arvalis – Broasca de mlaștină
Erőteljes, karcsú testű, nagyjából 7 cm-es béka. Hátoldala sár-
gásbarna, esetleg sötétbarna foltokkal vagy szalagokkal díszített, 
hasa sárgásfehér. A szaporodási időszakban a hím gyönyörű 
azúrkék színűvé válik. Zsákmány után a szürkületi és az éjszakai 
órákban jár, férgeket, ízeltlábúakat, csigákat, gilisztákat fogyaszt. 
A nőstény által lerakott kétezer megtermékenyített pete cso-
mókban az aljzatra süllyed. A petékből 7-10 napra kikelő ebiha-
lak mintegy két hónap alatt fejlődnek ki kész példányokká. 

 Nagy tűzlepke – Lycaena dispar – Fluturele roșu de mlaștină
A legnagyobb európai tűzlepke, az elülső szárnya felső sze-
gélyének hossza 18-21 mm. Két nemzedéke fejlődik évente 
(május-június, illetve július-augusztus), egyes években akár 
harmadik nemzedéke is megjelenhet (szeptember). Hide-
gebb helyeken azonban csak egy nemzedéke van. Élőhelye: 
vízfolyások mente, nedves árokpartok, tocsogós kaszálók, 
láprétek. A Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgyben is elő-
fordul.

 Vérfű-hangyaboglárka – Maculinea teleius – Fluturaș albastru 
cu puncte negre / Albăstrelul argintiu al furnicilor
Nappali lepke, melynek egyetlen nemzedéke július-augusz-
tusban repül. Elterjedési területe az utóbbi évtizedekben 
jelentősen beszűkült, különösen Nyugat-Európában, ahol 
sok helyen kipusztult vagy a kipusztulás közvetlen közelébe 
került. Populációi láp- és mocsárréteken találhatók, ahol táp-
növénye, az őszi vérfű tenyészik. A Kolozsvári Bükkben és a 
Malomvölgyben is előfordul.
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Nagy tűzlepke (fotó: László Zoltán) Mocsári szitakötő (fotó: Nagy H. Beáta)

Vérfű-hangyaboglárka (fotó: László Zoltán) Mocsári béka (fotó: Sos Tibor)



Barkóscinege – Panurus biarmicus – Pițigoi de stuf
Az összefüggő, nagy nádasokban találkozhatsz vele, amint 
párjával nyáron rovarokat, télen magvakat falatozik. Nevét 
fekete barkójáról kapta, bár ez csak a hímek „arcát” ékesíti. 
Társas madár, mely tartós párkapcsolatban él. Évente több-
ször is költ, fészkét ügyesen elrejti a nádasban.

Bölömbika – Botaurus stellaris – Buhai de baltă
A Kárpát-medencében mocsarakban, nádasokban minden-
felé előfordul, de nem túl gyakori madár. Testhossza mint-
egy 70-80 centiméter, a valóságban azonban jóval kisebbnek 
látszik, mivel rendszerint gubbasztó testtartásban látható. 
Jól beleolvad a nádasba, alig lehet észrevenni, mert moz-
dulatlanul mímeli a növényzetet. Békákat, halakat, gőtéket, 
gyíkokat, madárfiókákat, ízeltlábúakat, ősszel és télen kis 
rágcsálókat is fogyaszt. Vonuló madár, általában március ele-
jén érkezik és október közepén távozik. Költéskor hallatott 
hangja, melyről nevét is kapta, jellegzetes, mély, búgó, kétta-
gú bömbölés, mintha távoli ködkürt szólna. 

Bíbic – Vanellus vanellus – Nagâț
Elsősorban a síkvidéki vizes területek, de akár hegy- és domb-
vidéki medencék, folyóvölgyek képezik otthonát. Hangját 
jellegzetes hangjáról kapta: bííí-bic. Igen feltűnő, fekete-fehér 
alapszínű, bóbitás madár. A bíbic különféle rovarokkal, pó-
kokkal, csigákkal, gyűrűsférgekkel táplálkozik, amelyeket rö-
vid, hegyes csőrével kap el. Fészkük csupán csak tákolmány, 
egy talajba kapart, száraz fűszálakkal hevenyészett módon 
bélelt mélyedés, amelybe legtöbbször négy, esetleg három 
terepszínű (barnás-olajzöld) tojás kerül. Vonuló madár, késő 
ősszel-kora télen kisebb csapatokban indul útnak, és már 
kora tavasszal hazatér. 

Rajzok harca
Vedd figyelmesen szemügyre az alábbi fajpárokat. a pár egyik tagja a védett fajok táborába tartozik. próbáld meg eldönteni, melyik az! 
a megoldást az utolsó oldal alján találod.

3. 4.

Tudtad-e, hogy a láp és a mocsár között bi-

zony van különbség? Míg a lápok aljzata állan-

dóan víz alatt van (ez az oxigénhiányos állapot 

vezet a tőzegesedéshez), addig a mocsarak víz-

szintje ingadozó. Természetesen számos átmeneti állapot 

létezik a két élőhely között.
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Bíbic (fotó: Lészai István)

Rajzok: Ferencz Erzsébet



Élőhelyes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mind a négy élőhely 
esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő táblára! ha a 
katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.

Gyapjúsásos láprét a Bükkben (fotó: Kósa Ferenc)



Feladat: milyen erdők vannak a környékeden? 
Milyen fafajok találhatók ezekben az erdőkben?

Növények

Közönséges gyertyán – Carpinus betulus – Carpen
A közönséges gyertyán 15-20 méter magas, lombhullató fa. 
Koronája széles és magas, sima kérge világosabb vagy söté-
tebb szürke, levelei oválisak, 4–10 centiméter hosszúak, rö-
vid csúcsban végződők. Április-májusban virágzik. Termését 
makknak nevezzük, ezeket a szél a rajtuk levő aszimmetrikus 
kupacslevelek segítségével messzire repíti. Kemény fáját fel-
használják parkettakészítésre, de készülhet belőle szerszám-
nyél és fogaskerék is.

Bükk – Fagus silvatyca – Fag
Lombhullató, 35–40 m magasra növő fa. Lombkoronája dús, 
emiatt a bükkösökben igencsak gyér az aljnövényzet, hiszen 
a napfényt a fák lombja megszűri. Sima, szürke törzse van, 
termése makk, melyet apró mérete miatt gyakran makkocs-
kának is neveznek. Fáját sokféleképpen hasznosítják. Az egye-
nes szálú, nagy átmérőjű rönkökből sokféle félkésztermék 
állítható elő. Minden szerszámmal jól megmunkálható: ké-
seléssel, hámozással furnér készíthető belőle. Gőzöléssel jól 
hajlítható, a hajlított (például thonet) bútorok gyártásának 
legfontosabb alapanyaga.

Berki szellőrózsa – Anemone nemorosa – Păștiță
A berki szellőrózsa lomb- és tűlevelű, valamint elegyes er-
dők lakója, mely március-áprilisban virágzik a még kopasz 
fák alatt. A hajtás csúcsán a fehér, 6-8 szirmú virág többnyire 
magányosan bókol. Számos sárga porzója és központi hely-
zetű bibéje van.

Az erdők a Föld talán legkomplexebb életközösségei, ame-
lyekben egyaránt megtaláljuk a talajban élő mikroorganiz-
musokat, a földfelszínen élő mohákat, gombákat, lágy- és fás 
szárú növényeket. Állatvilága többnyire rendkívül gazdag.

Attól függően, hogy milyen tengerszint feletti magas-
ságban van egy adott erdő, más-más fafajok az uralkodóak 
benne. Például a dombvidéken nagyjából 250 méter felett a 
cseres-tölgyes erdő a jellemző. Uralkodó fái a kocsánytalan 
tölgy, kocsányos tölgy és a csertölgy. Mintegy 400 méter felett 
a gyertyános-tölgyes váltja fel. Ebben az erdőtípusban ural-
kodó a kocsánytalan tölgy, valamint a második, alacsonyabb 
lombkoronaszintet kialakító közönséges gyertyán. Gyakoriak 
a madárcseresznye, a különböző juharok, a hárs- és az égerfa-
jok is. A bükkösök 600 méter fölött jelennek meg. A gyertyá-
nos-tölgyesek jellemzője a fajgazdag aljnövényzet, amelynek 
tagja lehet a berki szellőrózsa és a kakasmandikó, ezzel szem-
ben a bükkösök aljnövényzete igen gyér. Ma már az eredeti 
őshonos fafajok mellett gyakran ültetnek betelepített fafajo-
kat is, mint például fehér akácot, fekete és erdei fenyőt.

DoMbViDéKi ErDőK élőVilága

A Kolozsvári Bükk és a Malomvölgy védett te-

rület egyik védendő élőhelye a gyertyános-töl-

gyes vegyeserdő. Lombkoronája kétszintű: felül 

a fénykedvelő tölgyek, alattuk pedig az árnyék-

kedvelő gyertyánok levelei alkotják. Gazdag cserje- és aljnö-

vényzet jellemzi, ennek legkorábban nyíló faja a bódító illatú 

farkasboroszlán. Gyepszintjét nemcsak tavaszi virágok, ha-

nem később előbújó, sokszor ritka növények is lakják, amilye-

nek például a nőszőfüvek (orchideaféle) vagy a turbánliliom. 

A gondatlan erdőgazdálkodás, a korlátlan favágás nyomán a 

cserjeszint gyakran teljesen eltűnik, a tölgyek helyét pedig 

sarjazó gyertyános váltja fel. Ezek az állományok már egyéb 

növény- és állatfajokban is szegényebbek lesznek (például 

az énekesmadarak kevés fészkelő- és búvóhelyet találnak 

maguknak a cserje nélküli részeken, a lágyszárú növényektől 

pedig az elszaporodó gyertyán elfogja a fényt). Ajánlott volna a 

korhadt, régi, odvas tölgyek meghagyása az erdőben. Ezekben 

a fákban remekül éldegélnek a cincérek és a szarvasbogarak 

lárvái, de számos odúlakó madárnak is létfontosságú, hogy 

megfelelő korhadt fát találjon, amibe aztán képes odút vájni. 19

Berki szellőrózsa (fotó: Szabó Anna)



 Nagy hőscincér – Cerambyx cerdo – Croitorul mare al 
stejarului
A nagy hőscincér egyike a legnagyobb termetű hazai rova-
roknak, testhossza meghaladja az öt cm-t is. Kivétel nélkül 
növényevők, a lárvák többnyire élő vagy haldokló fákban nö-
vekednek, míg a felnőtt egyedek nedveket nyalogatnak vagy 
más növényi eredetű anyagokat fogyasztanak. Testük meg-
nyúlt, legfőbb jellegzetességük a legtöbb fajnál a teljes test-
hosszt is meghaladó csáp. Mégis magyar nevük egy teljesen 
más jellegzetességükre utal, éspedig arra, hogy furcsa, cinco-

gó hangot képesek kiadni. Más ilyen rovarokhoz hasonlóan 
a nagy hőscincérre is érvényes, hogy életének legnagyobb ré-
szét, 3-4 évet, lárvaként tölti. A felnőtt egyedek ehhez képest 
viszonylag rövid ideig élnek. Ősszel a bábból való kikelésük 
után még a fában maradnak, s csak következő év májusában-
júniusában jönnek elő szaporodni.

Nagy mustárlepke – Leptidea morsei – Albiliţa mică
Kistermetű nappali lepke, amelyet nagyon nehezen lehet el-
különíteni rokon fajaitól. Két generációja van, az első ápri-
lis-májusban, a második július-augusztusban repül. Enyhén 

Kakasmandikó – Erythronium dens-canis – Măseaua ciutei
Népies nevén tavaszi ciklámennek is hívják, mert liláspiros 
lepellevelei és márványozott, foltos tőlevelei az erdei ciklá-
menre emlékeztetnek, de azzal semmilyen rokonságban nem 
áll. 15-25 centiméter magas ez a kora tavaszi növény, amely 
jellemzően bükkös-gyertyános erdőkben él, de előfordul 
gyertyános-tölgyesekben is. Virága bókoló, lilás rózsaszínű.

Állatok

Nagy szarvasbogár – Lucanus cervus – Rădașca
A nagy szarvasbogár kontinensünk legtermetesebb bogara. 
Nevét a hímek megnagyobbodott, agancsra emlékeztető rá-
gójáról kapta, amelynek a nőstényekért zajló, hímek közötti 
vetélkedésben van szerepe. A hímek alapvetően jóval nagyob-
bak a nőstényeknél: akár 30-80 milliméter hosszúságúak, de 
ritkán 10 centiméteresre is megnőhetnek, míg a másik nem 
képviselői rendszerint csupán 3-5 centiméteresek. A „szarvak”, 
ezek a megnyúlt, erős, 1-2 centiméteres rágók szintén csak a 
hímek jellemzői. A nagy szarvasbogár lárvája xilofág, ami azt 
jelenti, hogy fával (főként korhadt fával) táplálkozik. A kifej-
lett, felnőtt egyedek főleg tölgyek nedveit szívogatják. 
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Kakasmandikó (fotó: Szabó Anna)

Nagy szarvasbogár (fotó: László Zoltán) Nagy mustárlepke (fotó: Rákosy László)

Nagy hőscincér (fotó: László Zoltán)



 Aranyszínű kéneslepke – Colias myrmidone – Păiușul 
portocaliu-roșcat
Meglehetősen ritka nappali lepke, melynek állományai je-
lentősen megfogyatkoztak Közép-Európában a 20. század 
második felében. Tápnövényei csüdfű fajok és zanót fajok. 
Két nemzedéke van, az első májusban repül, a második jú-
lius-augusztusban. Élőhelyei pusztafüves lejtősztyeppek és 
erdős sztyepprétek. A Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgy-
ben fordul elő.

nyirkos, de meleg mikroklímájú erdők, bozótosok, erdőszé-
lek lakója. Hernyójának tápnövénye kizárólag a fekete led-
nek. Ez a faj a Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgyben él.

Sárga gyapjasszövő – Eriogaster catax – Molia catax
Cserjésekhez kötődő éjjeli lepkefaj. Hernyójának fő tápnö-
vényei a kökény és a galagonya. Egyetlen nemzedéke szep-
tember-októberben repül. Ez a faj a Kolozsvári Bükkben és a 
Malomvölgyben fordul elő.

 Díszes tarkalepke – Euphydryas maturna – Fluturele 
maturna
Közép-európai elterjedésű tarkalepke. A díszes tarkalepke 
elterjedése a Kárpát-medence alacsonyabb fekvésű, erdős 
területeire korlátozódik. A faj számára kiemelten fontos 
a természetközeli erdőszegélyek jelenléte. A lepke május-
ban repül, erdőszegélyeken, erdei utakon figyelhető meg. 
Ez a lepkefaj a Kolozsvári Bükkben és a Malomvölgyben 
fordul elő.

Szilágyi Domokos: Lepke-dal

Apró lepke,
öttyöm-pöttyöm,
letelepedett egy
harmatcsöppön,
arcát mossa,
s hogyha szárad,
derekára teker egy
sugár-szálat

Tudtad, hogy a Kolozsvári Bükk, ahova valószínű-

leg rendszeresen szoktatok kirándulni, védett terü-

let? Számos ritka, védett növény és állat él ott. Saj-

nos a kirándulók jelentős része sok szemetet hagy 

maga után, pillepalackokat, sörösüvegeket, zacskókat. Ezzel 

a viselkedéssel sokat ártanak az itteni élővilágnak. Amikor az 

erdőben, mezőn túrázol, figyelj nagyon arra, hogy ne hagyj ma-

gad után szemetet!
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Díszes tarkalepke (fotó: Vizauer Tibor Csaba)

Sárga gyapjasszövő (fotó: Rákosy László)

Aranyszínű kéneslepke (fotó: Vizauer Tibor Csaba)



Gímszarvas – Cervus elaphus – Cerbul carpatin
A gímszarvas az egyik legnagyobb szarvasfélénk. A bikák 
ágas-bogas agancsot viselnek, melyet minden évben elhul-
lajtanak és újat növesztenek. Szőrzete télen szürkésbarna, 
nyáron vörhenyesbarna. A tavasszal született borjak szőrzete 
vörösesbarna, sárgásfehér pettyekkel. Húsa a világ sok részén 
táplálékforrásnak számít, de gyönyörű agancsáért is vadász-
szák. A tisztásokkal és rétekkel tarkított lombos és elegyes 
erdők lakója.

Vadmacska – Felis silvestris – Pisică sălbatică
Az európai vadmacska lényegesen nagyobb a házimacská-
nál, súlya 4-8 kg, hossza 55-70 cm. A szőre hosszú, 2,5-4 cm 
is lehet, tömött és puha, farka hosszú és lompos. Látása 
és hallása kiváló, és a szaglása is jobb, mint a házimacskáé. 
Rejtőzködő, magányos állat, nappal pihen és a szürkület-
ben indul vadászni. Nem válogat az élelemben, mindenfé-
le kisemlős, madár, vagy rágcsáló szerepel az étlapján, de 
megeszi a hüllőket, a gyíkot, kígyót és a nyulat is. Megél 
az erdők sűrűjében, de kedveli a nyílt mezőket is. A nős-
tény évente egyszer, 53-70 napos vemhesség után hozza 
világra kölykeit. A vadászat és az illegális csapdázás mellett 
a legnagyobb veszélyt, érdekes módon, pontosan a házi-
macska jelenti számára. A kóborló házimacskákkal ugyan-
is gyakran párzik, és a hibridegyedek sok szempontból a 
házi macskához válnak hasonlóvá mintázatukat tekintve. 
Emiatt Európa-szerte visszaszorulóban van, ma már tiszta 
állományai csak olyan helyeken találhatók, ahol kevés az 
emberi település.

Békászó sas – Aqulia pomarina – Acvila țipătoare mică
A békászó sas ragadozómadár, amely valamivel nagyobb, 
mint az egerészölyv. Testhossza 60–65 centiméter, szárnyfesz-
távolsága pedig 135–160 centiméteres, testtömege 1,1–2 kg 
közötti. Természetes élőhelye a rétekkel szomszédos erdők. 
Tápláléka apró emlősökből, kétéltűekből, madarakból, hül-
lőkből és rovarokból áll. Fára, gallyakból építi fészkét, melynek 
belsejét naponta zöld ágakkal frissíti. A fészekalja két, fehér 
alapon lila-barna foltos tojásból áll, melyen 38-40 napig kotlik 
általában a tojó. A világszinten egyre veszélyeztetettebbé váló 
fajnak a Kárpát-medence erdélyi területei képezik a legfonto-
sabb élőhelyét. Ezen a területen 2000-2300 pár él, amely több 
mint 22%-át képezi az Európai Unió békászósas-populációjá-
nak. A marosvásárhelyi székhelyű „Milvus Csoport” Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület a Szebeni Környezetvé-
delmi Hivatallal és a Román Madártani Egyesülettel karöltve 
egy európai uniós pályázat keretében a faj állományának a 
fenntartását tűzte ki célul. 

Erdei vörösmókus – Sciurus vulgaris – Veveriță
Az erdei vörösmókus élőhelyei a legkülönbözőbb erdőtípu-
sok, a síkságtól egészen a hegyvidékig. Az idő nagy részében 
a fák lombkoronájában tartózkodik, ahol ügyesen ugrálva 
közlekedik. Tápláléka lehet toboz, fakéreg, növényi nedvek, 
bükkmakk, mogyoró, bogyók, gombák, rovarok, tojások és 
madárfiókák. Ősszel több helyen raktárt hoz létre mogyo-
róból és bükkmakkból, hogy át tudja vészelni a telet. Ezzel 
hozzájárul egyes növények terjesztéséhez is, mivel gyakran 
elfelejti, hová rejtette el a magokat. Téli álmot nem alszik, de 
a nagy hidegben kevesebbet mozog. 
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Békászó sas (fotó: Szabó D. Zoltán) Gímszarvas (fotó: Lészai István)



Térképes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mindhárom védett 
terület esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő térképre! 
ha a katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.
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Élőhelyes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mind a négy élőhely 
esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő táblára! ha a 
katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.

Dombvidéki erdők – gyertyános-bükkös (fotó: Csomortáni Hunor)



Feladat: Mi a kikerics méreganyagának a 
neve, és mire használják a gyógyászatban?

Állatok

Lápi tarkalepke – Euphydryas aurinia – Fluturașul auriu

Ez a narancsszínű nappali lepke májustól júniusig repül. 
Síkvidéken vagy dombságokon leginkább tőzegesedő vagy 
tőzeges lápréteken, mocsárerdőkben és a láperdők dús 
lágyszárú növényzettel benőtt tisztásain fordul elő; a száraz 
hegyoldalakon mintegy 2000 méteres magasságig terjedhet 
az élőhelye. A lepke a Szentiváni réten él.

Erdélyi tarsza – Isophya stysi – Cosașul lui Stys
Élénkzöld színű szöcske, mely meglehetősen ritka fajnak szá-
mít. Nappal csak elvétve láthatjuk, mivel életmódja túlnyo-
mórészt alkonyati, éjszakai. Magas, sűrű növényzetben érzi 
jól magát, ahol kedvére ciripelhet. Ez az amúgy röpképtelen 
szöcskefaj főként lágyszárú, kétszikű növényeket fogyaszt. Ez-
zel a tarszával a Szentiváni réten és a Bükkben is találkozhatsz.

Ahol az erdő fáit kivágják – általában azért, hogy így növel-
jék a megművelhető területeket –, ott füves puszták, rétek 
alakulnak ki. Ezeket vagy szántóföldként művelik, vagy – sze-
rencsésebb esetben – legelőként, kaszálóként tartják fenn. A 
hagyományosan legeltetett és kaszált irtásrétek általában sok 
élőlénynek biztosítanak életteret, amit a köznyelv virágos rét-
nek nevez – tele ismerős növényekkel: nyaranta margaréták, 
galajok, harangvirágok, boglárkák, cickafarkak virágai színezik. 
A gyakori fajok mellett sokszor ritkább, értékes, védelemre 
szoruló növényeket és állatokat találunk itt. Fennmaradásu-
kat az ember hagyományos tájhasználata biztosította és biz-
tosítja, a folyamatos kaszálás, legeltetés nélkül ugyanis idővel 
becserjésednek, majd visszaerdősödnek. Körülöttük általában 
erős emberi (antropogén) hatás alatt álló élőhelyeket találunk: 
mezőgazdaságilag művelt területeket, kiskerteket, illetve tele-
püléseket, ahol a védett fajoknak nincs esélyük a fennmara-
dásra. Kolozsvár közelében dombvidéki gyepek élővilágának 
otthont adó irtásrét például a Szentiváni rét, amely Natura 
2000-es területként fokozott figyelmet érdemel.

Növények

Őszi kikerics – Colchicum autumnale – Brândușă de toamnă

Az őszi kikerics a liliomfélék családjába tartozó, lila szirmú 
növény, amely nedves réteken és legelőkön sokszor nagy tö-
megben terem. Pompás lila virágai augusztus-szeptember-
ben virítanak. Vigyázat, ez a növény erősen mérgező!

irTásréTEK, DoMbViDéKi gyEpEK élőVilága
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Lápi tarkalepke (fotó: Vizauer Tibor Csaba)

Erdélyi tarsza (fotó: Ionuț Ștefan Iorgu)Őszi kikerics (fotó: Markó Bálint)



Feladat: Nevezz meg 10-10 vonuló, illetve hely-
ben maradó madárfajt. Melyik a leghosszabb 
utat megtevő vonuló madárfaj a Földön, és hon-
nan hova vonul? 

Rajzok harca
Vedd figyelmesen szemügyre az alábbi fajpárokat. a pár egyik tagja a védett fajok táborába tartozik. próbáld meg eldönteni, melyik az! 
a megoldást az utolsó oldal alján találod.

5. 6.

Mezei pacsirta – Alauda arvensis – Ciocârlia de câmp
Barnás tollazatú madár, amely szereti a nyílt, fátlan területe-
ket. Nyáron főként rovarokkal, ősszel magvakkal táplálkozik. 
Nagyon jellegzetes a hím madár nászrepülése: remegő szár-
nyakkal egyre emelkedik, majd egy helyben lebeg, 50-100 
m magasságban, és jellegzetesen, fülbemászóan énekel. A 
mezei pacsirta földön fészkel, puha levelekből, ágakból álló 
fészkét a sűrű, de alacsony növényzetbe rejti. A nálunk élő 
mezei pacsirták rövid távú vonulók, azaz a téli hideg elől a 
mediterrán térségbe repülnek, szemben a hosszú távú vonu-
ló madarakkal (pl. gólya), amelyek Afrikában telelnek.

Gondoltad volna, hogy még egy látszólag tel-

jesen átlagos legelőn is számos kihalófélben 

levő élőlény lelhet otthonra és maradhat fent, 

ha nem bántjuk az élőhelyet? A Szentiváni rét 

éppen ilyen: egy lombhullató erdőkkel körülvett tisztás, 

amelyet kaszálónak és legelőnek használnak.
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Rajzok: Ferencz Erzsébet

Az Apáthy István Egyesület által meghirdetett rajzverseny győztes alkotása Hogyan védem a természetet kategóriában. 
Pop Mara, V. A. osztály, Colegiul Național Emil Racoviță, felkészítő tanár: Cristina Miclea



Térképes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mindhárom védett 
terület esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő térképre! 
ha a katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.
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Élőhelyes feladat
a katalógus hátsó zsebében öntapadós matricás lapokat helyeztünk el. Válaszd ki mind a négy élőhely 
esetében az ott élő védett állat- és növényfajokat, és ragaszd a matricákat a megfelelő táblára! ha a 
katalógus szövegét figyelmesen elolvasod, tudni fogod, melyik faj hol él.

Amerre a vaddisznó is túr – irtásrét (fotó: Markó Bálint)



Néhány tipp túrázáshoz

Mi kerüljön a hátizsákba, ha kirándulni megyünk?
   Innivaló, jól záró kulacsban. Legjobb, ha vizet viszel magaddal, szomjoltásra ki-
váló, míg a cukros üdítők ebben nem segítenek, sőt, csak szomjasabbá tesznek!

   Szendvics, keksz.

   Jegyzetfüzet, amibe lerajzolhatsz egy-egy érdekes fajt, lejegyezheted az élmé-
nyeidet.

   Távcső, amivel a magasban röpülő madarakat is jól meg tudod figyelni.

   Határozókönyvek, hogy meg tudd állapítani, milyen fajok vesznek körül.

   Fényképezőgép, hogy a természet szépségeit megörökíthesd.

   Esőkabát.

   Kalap, ami véd az erős napsugárzástól.

   Nagyon figyelj arra, hogy a hátizsákod legyen kényelmes, ellenben ne legyen 
túl nagy, mert akkor nehéz lesz cipelned! 

   Egy vízhatlan, kényelmes bakancs minden kirándulás alfája 

29

Az Apáthy István Egyesület által meghirdetett rajzverseny győztes alkotása  Erdei kirándulás kategóriában. 
Bogyó Orsolya, V. osztály, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, felkészítő tanárok: Kósa Mária, Berecki Katalin, Kocsis Ildikó



Ha pedig már mindent előkészítettél, lábadon a bakancs, 
adunk egy jó tippet, hogy merre indulj 

Kolozsvár mellett, a Bükkben, egy igazán látványos tan-
ösvényt építettek ki az Zöld Visszhangok (Ecouri Verzi) nevű 
szervezet munkatársai. A tanösvény nem más, mint egy in-
formációs táblákkal ellátott túraútvonal. A Bükkben találha-
tó Őz útja nevű tanösvény 2013 őszén készült el. A 2 km-es 
útvonal kényelmes sétával könnyen bejárható. Útközben az 
őznyomot mintázó jelzések segítenek, hogy el ne tévedjünk. 

Miközben a nyomokat vadásszuk, a QR-kódokkal ellátott 
információs pontokon rengeteg érdekes, hasznos tudnivalót 
olvashatunk el. Az út végig erdőben és réteken vezet, és kb.  
1 óra alatt bejárható. A tanösvény érdekessége, hogy vakok 
és gyengén látók számára is használható, minden informáci-
ót feltüntettek Braille-írással is, illetve számos megtapogat-
ható makett segíti a látogatókat az eligazodásban. A tanös-
vény tehát valójában egy olyan túrát jelent, ahol rengeteg 
kérdésre azonnal kimerítő választ kapsz!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. A legnagyobb európai tűzlepke tudományos neve.
2. Ez az emberi tevékenység veszélyezteti leginkább a 

lápok élővilágát.
3. Faevő bogarak jellemzője.
4. A vérfű-hangyaboglárka élőhelye.
5. Kopasz szárú, kistermetű növény.
6. Ez segíti a vidrát a vízben a gyors helyváltoztatásban.
7. Ide rakja a szivárványos ökle az ikráit.
8. Mérgező növény.
9. Nedves élőhelyek jellegzetes növénye.
10. Domvidéki erdők fafaja.
11. A folyami rák jellemzője.
12. Ilyen tervet készítenek a védett területek felmérése után.

1. Rovarevő, repülő emlős állat.
2. Olyan hely, ahová a megáradt folyók vize kiönt, majd 

onnan később visszahúzódik.
3. Színpompás kistermetű madarunk, mellyel a Szamos- 

parton is találkozhatsz.
4. Vérszívó, régen gyógyászati célra használt állat.
5. Ez a tevékenység veszélyezteti leginkább a lápok, 

mocsarak élővilágát.
6. Kecses, ártalmatlan hüllő.
7. Vizes területek bóbitás madara.
8. A kecskebéka egyik szülője.

Keresztrejtvény

Írd be minden sorba a megfelelő választ. Amennyiben a 
válaszaid helyesek, a kijelölt oszlopban az első rejtvény 
esetében egy magyar nevet, a második esetében pedig 
egy latin fajnevet kapsz megoldásként.
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visszahajtható talp
visszahajtható talp

   Február 2.  – A Vizes Élőhelyek Világnapja

   Március 15. – Április 15. – Az erdő hónapja
   Március 21. – Az Erdők Világnapja
   Március 22. – A Víz Világnapja

   Április 1. – Madarak Napja
   Április 22. – A Föld Napja
   Április 24. – A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja

   Május 10. – Madarak és Fák Napja
   Május 15. – Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
   Május 22. – A Biológiai Sokféleség Napja
   Május 24. – Európai Nemzeti Parkok Napja
   Május 24. – Madarak Európai Napja

   Június 5. – Környezetvédelmi Világnap
   Június 8. – Az Óceánok Világnapja
   Június 17. – Világnap az Elsivatagosodás és az Aszály Ellen
   Június 21. – A Nap Napja
   Június 29. – Nemzetközi Duna-nap

   Július 11. – Az ENSZ Népesedési Világnapja

   Augusztus 9. – Az Állatkertek és Parkok Napja

   Szeptember 16. – Az Ózon Világnapja
   Szeptember 16–22. – Európai Mobilitási Hét
   Szeptember 22. – Autómentes Világnap
   Szeptember 23. – Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap
   Szeptember 25. – Tengeri Élőhelyek Nemzetközi Napja
   Szeptember 26. – A Kárpátok Világnapja

   Október 1. – Habitat Világnap
   Október 4. – Az Állatok Világnapja
   Október 8. – A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés 

Világnapja
   Október 31. – A Fekete-tenger Nemzetközi Napja

   December 29. – A Biodiverzitás Védelmének Világnapja

Jeles napok a természetvédelemben
Órarend
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Megoldások

Párharc: 

1. rajz: ékszerteknős; 2. rajz: mocsári teknős; 

3. rajz: baracklevelű harangvirág; 4. rajz: illatos csengettyűvirág; 

5. rajz: erdélyi tarsza; 6. rajz: zöld lombszöcske.  

A védett fajok a 2-es, 4-es és az 5-ös rajzokon szerepelnek.

Keresztrejtvény 1.: Isophya stysi

Keresztrejtvény 2.: vágó csík
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Nádas (fotó: Lészai István)




