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Előszó

Előszó
Heves megye déli részén 1993-ban alakult meg a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet, elsősorban
a térségre jellemző ragadozó madarak és a túzok védelmére. Ebben az időben a természetvédelem szervezettsége, intézményrendszere gyerekcipőben járt. A védetté nyilvánítás nehézkes, aprólékos munkáját (a védelemre érdemes területek lehatárolása, a védendő értékek meghatározása) külső szakemberek,
elsősorban a Magyar Madártani Egyesület munkatársai végezték. E helyen érdemes kiemelni Nagy
Szabolcs és Fatér Imre fáradhatatlan munkáját az egyesület és Szitta Tamás szervező és felmérő munkáját a nemzeti park igazgatóság részéről. A védett terület kijelölésével, majd kihirdetésével kezdődtek
csak igazán a kihívások a természetvédelem számára. Fel kellett építeni egy szervezeti alegységet a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon belül, amelynek az alapvetően erdővel borított domb- és hegyvidéki védett területekkel szemben más jellegű feladatoknak kellett megfelelni. A döntően magántulajdonú,
településekkel felszabdalt, elsősorban agrár jellegű területen úgy kellett a természeti értékek védelmét
biztosítani, hogy az a szántóföldi és a gyepgazdálkodás lehetőségeit ne korlátozza. Ehhez jó alapot
biztosított az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszerének 2002. évi bevezetése, melynek során
az országban kijelölt 11 kísérleti modellterület közé a Hevesi-sík is bekerült.
A természetvédelmi kutatások jelentőségének és fontosságának ez adta meg a döntő lökést. A program megindulása előtt 1998-1999-ben komplex állapotfelmérés indult meg a térségben, melynek során nyilvánvalóvá vált, hogy mely területeken, mely élőlény-csoportoknál vannak hiányosságaink. A
lista nem volt rövid. Ennek tapasztalataiból kiindulva évről évre törekedtünk arra, hogy minél több
olyan kutatás induljon a térségben, melynek gyakorlati természetvédelmi jelentősége is van. Ezáltal
a feltáratlan „fehér foltok” száma is csökkent a területen. Az ÉTT-monitorozás keretében a csoportok
közé már nemcsak a madárfajokra (kiemelten a túzokra) koncentráltunk, hanem a gerinctelenek több
csoportját (pókok, futóbogarak) is vizsgáltuk. Az ÉTT-mintaterületek és a kontrollterületek jellemző
növényi kultúráinak növényzete is felmérésre került. Eredményeinket több hazai és nemzetközi fórumon ismertettük, az akkor bevezetett felméréseink jelentős része ma is fut a területen (pl. Mindennapi
Madaraink Monitoringja (MMM), Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja (RTM)). A
tájvédelmi körzet bővítését, annak szakmai megalapozottságát segítették a kutatások, melyek révén
2005-ben és 2008-ban összesen 16.114 hektárosra bővül a védett terület. A térségben meginduló természetvédelmi fejlesztési pályázatok számos kutatási eredménnyel bővítették ismereteinket (pl. vizes
rehabilitációk, gyep- és erdőkezelések, LIFE-pályázatok keretében folyó fajvédelmi programok). Több
kutatási projektnek lett kedvelt célterülete a Hevesi-sík, elegendő kiemelni a Magyar Tudományos
Akadémia által végzett, az Európai Unió támogatásával megvalósuló ‘EASY’ projektet. A lista szerencsére ma már hosszan folytatható.
Többször felteszik a kérdést: miért van egyáltalán szükség természetvédelmi célú kutatásokra? A
természet megismerésének aranykorában, a XIX. század elején, a térségben több alakalommal is megforduló Kitaibel Pált az ismeretlen, korábban nem leírt növény- és állatfajok, természeti jelenségek
megismerése, felhasználhatóságuk, „hasznuk” érdekelte. Csak így tehetett szert a Helytartótanács támogatására, mivel munkájának így gyakorlati haszna is volt. Az idők változtak, azonban a kutatások
alapcélja nem módosult, csak a hangsúlyok tevődtek át. Ma a természeti (lásd klímaváltozások) és
gazdálkodási változásokra kell adaptív válaszokat adnunk a védett területek kezelése során. Ezt csak
„szakmai tudás” birtokában, kutatási eredmények, tapasztalatok ismeretében lehet megtenni, különben a kérdésekre, kihívásokra adott válaszaink hamisak lesznek. A tudományosság csak a gyakorlatiassággal járhat együtt.
Ez a tanulmánykötet egy vékony szeletét adja a térségben folyó, természetvédelmi célú alapkutatásoknak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanulmányok jelentős részét munkatársaink jegyzik, akik
egyrészt így a kutatási anyagok „előállítói”, másrészt „felhasználói” is egyben. Forgassák kiadványunkat szeretettel!
a szerk.
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Dél-Heves kistájai
– különös tekintettel a vízrajzra
Microregions of South Heves
with special attention to the development of the hydrology

Baráz Csaba
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc út 6., BarazCs@bnpi.hu

Dél-H eves

kistájai

–

különös tekintettel a vízrajzra

Összefoglalás
Az Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság és a Közép-Tisza-vidék (a Hevesi-sík, a Gyöngyösi-sík és a
Hevesi-ártér kistájak) felszínét a Tisza – Bükkből és a Mátra vidékéről érkező – mellékfolyóinak építő-romboló munkája, valamint az itt élő emberek földhasználati, tájművelési tevékenysége formálta.
A régi korok (őskor, népvándorlás kora, középkor) tájművelést meghatározó struktúrái (földépítményei) az alföldi, hosszanti sáncárkok és a Tiszát kísérő, övzátonyokat átvágó fokok. Ezek rendeltetését, együttes „működését”, az Alföld vízrendezésében játszott szerepüket vázolja fel az alábbi írás.
A Gyöngyösi- és a Hevesi-sík vízrendszerét a régészeti, történeti és okleveles adatok szerint már a
rómaiak korában (Császár-kor) szabályozták. Felmerül annak eshetősége, hogy az alföldi, hosszanti
sáncárkok (Csörsz-árok, Alsó-Kis-árok, Felső-Kis-árok) nem csupán hadászati-védelmi rendeltetés
miatt készültek, hanem a síkvidék vizeinek szabályozásában is szerepet játszottak.

A bstract
Surface of the North Great Plain and Central Tisza Region (Heves Plain, Gyöngyös Plain and microregions of Heves Floodplain) was formed by the building and destroying activity of the tributaries of the
Tisza river, coming from the Bükk and Mátra Mountains, and land management and cultivation activity
of local people. Structures (earthworks) that determined land cultivation in ancient times (Palaeolithic,
migration period, Middle Ages) are longitudinal entrenchments and capes, cutting point bars along the
Tisza. The following script sketches their purpose, common function and their role in water regulation
of the Great Hungarian Plain. Water system of Gyöngyös and Heves Plain was regulated as early as
Ancient Rome (the period of the Roman Empire) according to archaeological, historical and certified
results. Another possibility is that longitudinal entrenchments of the Great Hungarian Plain (Csörsz
Trench, Lower- and Upper-Kis Trench) also played a role in the water regulation of the plain, over their
strategic-defending function.
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Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

Bevezetés
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet (a
továbbiakban: Dél-Heves, dél-hevesi térség) a
Hevesi-sík, a Gyöngyösi-sík és a Hevesi-ártér
kistájakon fekszik. A tájvédelmi körzet nagyobb
része magas ártéri jellegű, közepes vízállású
hordalékkúpsíkságon, kisebb része ártéri szintű, tökéletes síkságon terül el. Az Észak-alföldihordalékkúpsíkság és a Közép-Tisza-vidék felszínét a Tisza, valamint a Bükkből és a Mátra
vidékéről érkező mellékfolyóinak építő-romboló
munkája formálta, továbbá az itt élő emberek
földhasználati, tájművelési tevékenysége. A régi
kataszteri térképek, illetve a 18. és 19. századi
katonai felmérések szelvényei kiterjedt vízi világról, mocsárvilágról (fertőkről és fenekekről),
kanyargós lefolyású patakokról, erdőfoltokról és
hatalmas kiterjedésű pusztákról tanúskodnak.
Az idők folyamán azonban a mocsarakat lecsapolták, a vízfolyásokat egyenes vonalú csatornákba kényszerítették, az erdőket kivágták, a
természetes gyepek jelentős részét feltörték és
szántóföldi művelés alá vonták. Mindezek együttes eredményeként mára a Hevesi-sík is kultúrtáj
lett.
A Tisza-szabályozást (de igazán a török hódoltságot) megelőzően az organikus tájhasználatban (tájművelésben) és a felszíni vizek rendezésében (irányításában), a térség felszínformálásában
az ősi, mesterséges földstruktúráknak (a hos�szanti sáncárkoknak és a fokoknak) nagy szerepe
volt. Az alábbiakban a dél-hevesi térséget alkotó
kistájak bemutatásán túl (Dövényi Z. 2010), ezen
antropogén tájelemek tájtörténeti vonatkozásait
vázoljuk fel. A kistájak összefoglaló jellemzését
az 1. táblázat ismerteti.

A

dél - hevesi térség kistájai

Az Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság (1.9) kistájai – a Gyöngyösi- és a Hevesi-sík – valójában
a medenceperemi, teraszos hordalékkúpsíkságok
típusába tartoznak. Az Északi-magyarországiközéphegységből kifutó vízfolyások a pleisztocén folyamán az Alföld északi sávjában építették ki hordalékkúpjaikat. A Gyöngyösi-síkon
a Mátrából érkező vízfolyások (Ágói-patak,
Gyöngyös, Bene-patak, Tarnóca) és a Tarna, míg
a Hevesi-síkon az ős-Tarna-, a Laskó- és az Egerpatak akkumulálta hordalékát. A pleisztocén
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végén ezek a vízfolyások belevágódtak saját hordalékkúpjukba, ártéri síksággá formálva környezetüket. A megmaradt hordalékkúp-felszíneket
már a szél alakította tovább, futóhomokformákat
vagy löszös takarókat létrehozva.
Ezen medenceperemi (vagy hegylábperemi)
hordalékkúpsíkságok domborzatában három alföldi tájtípus – a futóhomokos és a lösszel fedett
hordalékkúpsíkságok, valamint az ártéri síkságok – vonásai ötvöződnek.
A Gyöngyösi-sík Tarna menti és Tarnától
nyugatra eső részét az ártéri síkságokra jellemző, holt medrek és morotvák tagolják. A Hevesihomokhát az ős-Tarna kiemelt helyzetben megmaradt – lösszel fedett, illetve fedetlen futóhomokformákkal rendelkező – hordaléktakarója.
A Hevesi-sík többi része alacsonyabb, alig tagolt
löszfelszín.
A Hevesi-ártér a Közép-Tisza-vidék (1.7)
Taktaköztől Jászságig húzódó Közép-tiszai árterének (1.7.1) része, melyet a pleisztocén végén az
Ér völgyéből a Felső-Tisza-vidékre forduló Tisza
oldalazó eróziója alakított ki. Ekkor kezdte meg
az addig a Berettyó vonaláig épülő hordaléktakaróba kanyarogva bevágódó Tisza a futóhomokos
térszín letarolását. A Hevesi-ártér alacsony ártéri síkságának leggyakoribb domborzati formái a
térségen áthaladó folyók irányváltozásait jelző,
elhagyott medrei és a morotvák.
A Hevesi-sík kistáj (területe valamivel
meghaladja az 1000 km 2-t) a Laskó (valamint az Eger-patak) és a Tarna közt kialakult
hordalékkúpsíkság. A dél felé lejtő és legyezőszerűen kiszélesedő síkság északon szerkezeti
vonal mentén kialakult tereplépcsővel határolódik el a Bükkaljától. Nyugat felől a Gyöngyösisíkhoz tartozó Tarna ártéri szintű völgymedencéje határolja, keleten a Laskó medre választja el
az egyébként nehezen elkülöníthető Borsodi-sík
(Borsodi-Mezőség) szintén hordalékkúpsíkság
jellegű, hullámos felszínétől. Délről szintén tereplépcsővel különül el a Tisza oldalazó eróziója
és feltöltő tevékenysége által kialakított Hevesiártér morotvákkal és holtmedrekkel tarkított,
tökéletes sík kistájától. Délnyugat felől fokozatos
átmenettel simul bele a Jászság folyóvizek által
feltöltött síkságába, a Tarna üledékkel telepített
árterébe.
A Hevesi-sík alapvetően két, karakteresen elkülönülő tájrészletre osztható. A Tarna pleisztocén hordalékkúpjának megmaradt délkeleti sávja
alkotja a kistáj északnyugati részét: Hevesi-

Dél-H eves

nagytáj
középtáj
kistájcsoport
kistáj

1 – Alföld
1.9 – Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság
1.9.2 – Gyöngyös–Heves vidéke
1.9.22 – Hevesi-sík
Hevesi-homokhát Hanyi-mente

domborzattípus

Egyenetlen síkság:
enyhén hullámos síkság (Tszf. m.: 80–125;
relatív relief:2–10 m/
km2)

geomorfológia

Felső pleisztocén
hordalékkúp, síkság

geológia

Futóhomok (pleisztocén, óholocén)

genetikai
talajok

Kovárványos barna
erdőtalajok (homok)

természetes
növénytakaró

Homoki tölgyesek,
homokpuszták

tájtípusok

Kötött homokos
síkság enyhén
buckás, barnaföldes
kultúrmezőség, telepített erdőmozaikokkal; gyümölcsösökkel

földhasznosítás

Kert, szőlő és gyümölcsös, erdőfoltokkal; szántókkal

őstáji arculat,
antropogén
tájelemek,
hagyományos
tájhasználat

Halmok, őskori
telepek; hosszanti
sáncárkok (Csörszárok)

Tökéletes síkság: alacsony,
ármentes síkság (Tszf. m.:
80–125, relatív relief: 0–10
m/km2)
É-i része: alacsony fekvésű,
enyhén tagolt síkság síkság
(Tszf. m.: 125–150, relatív
relief: 2–25 m/km2)
Felső pleisztocén hordalékkúp, síkság, holt
meanderekkel
Folyóvízi homok, kavics,
ártéri iszap, agyag, mésziszap, tőzeg és futóhomok
(holocén)
É-i része: folyóvízi és ártéri
homok, kavics, iszap, infúziós lösz (pleisztocén); löszös
üledékekkel tarkítva
Szolonyeces réti talajok, sztyeppeserdő réti
szolonyecekkel (vályog); alföldi mészlepedékes és réti
csernozjomokkal; helyenként réti szolonyecekkel
Löszpuszták (pusztai
cserjés, lösztölgyes és sziki
tölgyes foltokkal); szolonyec
sziki növényzet (egykor
részben ártérnövényzet)
D-i részen: ártéri ligeterdők
és mocsári növényzet
Löszös síkság alföldi csernozjommal; magas ártéri
hordalékkúp-síkság réti
talajjal;
D-i részen: folyóhátak közé
zárt (réti) szikes árterek

kistájai

–

különös tekintettel a vízrajzra

1.7 – Közép-Tisza-vidék
1.7.1 – Közép-tiszai-ártér
1.9.21 – Gyöngyösi-sík 1.7.13 – Hevesi-ártér
Tökéletes síkság: ártéri
szintű síkság, alacsony
ármentes síkságrészletekkel, nyugati részén enyhén hullámos (egyenetlen)
síkság

Tökéletes síkság: ártéri
szintű síkság, ártér (Tszf. m.:
75–125, relatív relief: 0–5
m/km2)

Teraszos
hordalékkúpsíkság, holt
meanderekkal
Folyóvizi és ártéri homok
(kavics, iszap, infúziós
lösz), valamint lösz és
löszös üledékek

Alacsony ártéri síkság,
elgátolt kismedencékkel, holt
meanderekkel
Folyóvízi homok, kavics,
ártéri iszap, agyag, mésziszap, tőzeg és futóhomok
(holocén)

Réti csernozjom, réti
talajok

Réti öntéstalajok

Természetközeli gyepfragmentumokkal (10%)
mozaikos kultúrtáj

Ártéri ligeterdők és mocsári
növényzet

Mentesített ártér,
holtmedrekkel,réti
talajosodó öntésföldekkel,
ill. mocsári erdőtalajokkal; Löszös hordalékkúp-síkság, közepes
talajvízállással,réti sé
alföldi csernozjommal
Szántó (búzatermelő és
takarmánytermelő típus,
napraforgó);

Ártéri síkság holtmedrekkel,
réti talajosodó öntésföldekkel ill. mocsári erdőtalajokkal

Szántó (búzatermelő típus,
napraforgó); alföldi szikes
legelők, erdőmozaikok
(szárnyékerdők)
Halmok, őskori telepek; föld- Hosszanti sáncárkok
várak (Poroszló), hosszanti (Csörsz-árok)
sáncárkok (Csörsz-árok,
Alsó- és Felső-Kis-árok)

Szántó (búzatermelő típus,
napraforgó); alföldi szikes
legelők, erdőmozaikok
(szárnyékerdők)
Ősi vízszabályozás emlékei
(fokok), Alsó-Kis-árok,
halmok; újkori antropogén
tájelemek (utak, gátak, árkok,
csárdák, rizskalickák stb.)

1. táblázat. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetet befoglaló kistájak jellemzése a Magyarország kistájainak katasztere
tematikus egységei szerint
Table 1. The summary of the studied microregions covered by the Heves Grasslands Landscape Protected Area
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homokhát. Ez a pleisztocén-óholocén futóhomokból felépülő, enyhén hullámos síkság (hajdan
homoki tölgyesekkel, homokpusztai növényzettel
fedett, napjainkban kertek, szőlőtáblák, gyümölcsösök mozaikjával tarkított kultúrtáj) alapvetően különbözik a Hevesi-sík nagyobb részét alkotó, hajdan löszpuszta jellegű, alacsony, ármentes
síkságától (adjunk nevet neki: Hanyi-mente
vagy Hanyi-menti-hordaléksíkság). A Hevesihomokhát kötött, homokos síkság az enyhén
buckás, barnaföldes kultúrmezőség (telepített
erdőmozaikokkal, gyümölcsösökkel) tájtípusba
sorolható, míg a Hanyi vízfolyás szélesebb környezete az alföldi löszös síkságok (lösszel fedett
hordalékkúpsíkságok) típusát jeleníti meg: ármentes, illetve magas ártéri hordalékkúpsíkság,
valamint folyóhátak közé zárt, szikes árterek teszik változatossá a vidéket.
A Hevesi-sík két tájrészletét jellemző, eltérő tájalkotó tényezőket táblázatba rendeztük,
amelyből jól látható, hogy a Hevesi-sík két eltérő
karakterű tájrészletből áll, azaz nem homogén
téregység, nem mutatható ki tájökológiai egyve-

retűség (1. táblázat). Amennyiben a két eltérő tájtípusba sorolható, egymástól különböző tájalkotó
tényezőkkel jellemezhető részt önálló kistájnak
tekintjük, akkor a Hevesi-sík tájrendszertani besorolását kistájcsoportra szükséges változtatni.
(1. ábra)

A H evesi-homokhát

ősvízrajza

Külön kell szólni a Hevesi-sík (kistájcsoport)
részét képező, azt két vízgyűjtő területre osztó Hevesi-homokhátról, mely a futóhomokos
hordalékkúpsíkság tájtípusba tartozik. Ez a homokhát a dél-hevesi térség vízrajzának kulcsa.
Ugyanis rajta húzódik a Tarna vízgyűjtő területének (2111,7 km 2) és a Közép-Tisza-vidék Tiszaszakasza vízgyűjtő területének (12 931,3 km 2)
vízválasztója.
A dél-hevesi térség süllyedése a pannon után
vált intenzívebbé. A dél felé erősödő mértékű,
szakaszosan süllyedő térszínt a hegyek felől érkező vízfolyások hordalékukkal töltötték fel. A
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1. ábra. Dél-Heves kistájai. 1 – kistájhatár; 2 – vízfolyás; 3 – holtmeder (Kis-Tarna, Szegyér); 4 – Csörsz-árok;
5 – Alsó-Kis-árok; 6 – „kunhalom”, „földvár”
Figure 1.: Microregions of Dél-Heves. 1- microregion border; 2 – running water; 3 – dead river bed; 4 – Csörsz Ditch; 5 – Lower-Kis Ditch; 6 –
cumanian hillocks & tells
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Dél-H eves

Tarna hordalékkúpja legyezőszerűen terjed szét.
A durva, görgeteges, kavicsos hordalék a hegylábi sávban rakódott le, délebbre egyre finomodó hordalékát szállította. A felső pleisztocénben
Heves–Pély irányában, majd Erdőtelek–Átány
vonalában építette hordalékkúpját, amely a kistáj délkeleti határán a 250 m vastagságot is elérte. A pleisztocén végén (würm) még mindig
Tarnaszentmiklós (és Tiszasüly) irányában folyt
a Tarna, s csak a Jászság megsüllyedése térítette
el délnyugat felé. Hátrahagyott medrét a holocén
kezdetén a Laskó, később a Hanyi-ér foglalta el.
A Tarna – az óholocénban víz nélkül maradt – pleisztocén hordaléktakaróját a boreális/
mogyoró fázis (9000–8000 év) meleg-száraz sztyeppkorszakában a defláció alakította.
Felszínén eróziós és akkumulációs formákat hozott létre: a homokfelszínbe bemélyülő hosszú,
keskeny vagy rövidebb, ovális alaprajzú szélbarázdákat, a mélyedés végén felhalmozódó, szintén ovális (néhány esetben parabola alakú) garmadabuckákat. Gyakoriak a szélbarázdák közti
maradványfelszínek, az ún. maradványgerincek
is és a kisebb alapterületű, de mélyebb deflációs
tálak, a széllyukak. A Hevesi-hát felszínét nagyobb kiterjedésű, sekély deflációs medencék és
akkumulációs homokmezők teszik változatossá.
A boreális idő második, meleg-száraz szakaszában is a homokkifúvás és a futóhomok-képződés
volt a jellemző felszínalakító folyamat a Hevesihomokháton.
A szintén meleg, de kifejezetten nedves éghajlati szakaszban, az atlantikus/tölgy fázisban
(8000–5000 év) az Alföldön csaknem teljesen
összefüggő erdőtakaró alakult ki. Nemcsak a
löszpuszták erdősültek be, hanem a homokhátak
is. A Hevesi-homokhát – előző klímaszakaszban
szél által kimélyített – deflációs medencéiben a
csapadékosabb atlanti fázisban tavak, lápok, sőt
forráslápok alakultak ki. Jelenleg a hordaléktakaró déli–délkeleti, lealacsonyodó szélén 18
olyan óholocén deflációs medence, buckaközi
mélyedés mutatható ki, amelyeket nemcsak a talajvíz töltött ki, hanem minden bizonnyal forrás
is fakadt, némelyikből patak is eredt. Ezek nem
lefolyástalan „nyírvíz-laposok” voltak, melyekben mocsár- és láprétek alakultak ki, hanem a
morfológiai viszonyok alapján valószínűsíthető

kistájai

–

különös tekintettel a vízrajzra

– mára kiszáradt, sok esetben elszántott – forráskifolyók.
A Hevesi-homokhát délkeleti peremén lévő
deflációs medencék a hordalékkúpsíkság felszín
alatti vízáramlási rendszerét csapolták meg. A
boreális/mogyorókorban létrejött eróziós formák
az atlantikus/tölgy fázisban kiáramlási helyekké
váltak: a mélyedésekben kialakult tavacskákat
nem csupán a csapadékvíz, hanem a felszínalatti
vizek is táplálhatták.
A forrástálakat tápláló felszínalatti vizek eredetéül a Mátraalja és a Bükkalja területét (illetve
a kistájak közti Tarna-völgyét) jelölhetjük meg
– annál is inkább, mert a Hevesi-homokhát a
Tarna horadlékkúpjának fennmaradt foszlánya.
A hegylábfelszínek dombsági területén beszivárgó vizek holocén elején kialakult intermedier
áramlási pályájának végét a Tisza vonala jelentette. Ezt a hidraulikus potenciált csapolta meg
(a közlekedőedény mechanizmusa szerint) a homokhát délkeleti peremén kialakult deflációs medencesor.
A forrástavak némelyike elláposodhatott, a
mélyedésekben kialakult forráslápok közül azonban csak az Erdőtelek melletti éger- és fűzláp
maradt fenn napjainkig. Ezen a természetvédelmi
területen ered a Hanyi-ér. (2. ábra)
A Hevesi-homokhát déli-délkeleti peremén, az
erdőteleki Fácános mellett, a következő deflációs
forrásmedencéket (mára inaktívvá vált „forrástálakat”) lehet azonosítani: Tarnaörs községhatárban a Ló-halom mellett, a Kút-laposon, a Soltitanya (a II. katonai felmérésen: Homokmajor,
később Dózsa Tsz.) mellett kettő, Jászszentandrás
határában, a hajdani Szentandrás-puszta tanyavilágában négy (Agyagos, Ménes-lapos stb.),
Sárgapuszta mellett öt, Heves határában, a
Forrás-dűlőben három, a Sándor-tagban egy hajdani forrásmedence mutatható ki. (A „forrástálak” a 105–115 m átlagmagasságú homokhátság
peremén, 95–100 m tszf-i magasságban találhatók.)
Ez utóbbiak táplálták a Hanyi nyugati oldalágát, illetve öntözték a Felső-rétek, Hevesi-rétek
és a Nagy-rét kaszálóit, legelőit. A homokhátból
eredő vízfolyásokat (ma csatornák), melyek a
Hevesi-sík felé folytak, az Alsó-Kis-árok keresztezte, fogadta magába és térítette el.

15

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

–1
–2
–3
–4

H

o

m

o

k h
á t

Erdőtelek

e s
v
H e

i -

Heves

0

5

10
km

2. ábra. A Hevesi-homokhát forrásmedencéi. 1 – forrásmedence; 2 – vízfolyás; 3 – kistájhatár; 4 – Csörsz-árok
Figure 2.: Fountain basins of Heves-ridge. 1 – fountain basin; 2 – running water; 3 – microregion border; 4 – Csörsz Ditch

Az alföldi, hosszanti sáncárkok
(Csörsz-árok, Alsó - és Felső -K is-árok)
Az Alföldet északról és keletről határoló (azaz az
Északi-középhegység déli peremével párhuzamosan futó, illetve az Erdély felől érkező folyókat
keresztben metsző), kettős – néhol hármas – vonalvezetésű Csörsz-árokrendszer rendeltetésével
(és eredetével) kapcsolatban több feltevés született
(Balás V. 1961; Bartalos Gy. 1910; Fekete Zs.
1882; Garam É. – Patay P. – Soproni S. 1983, 2003;
Mike K. 1991; Molnár G. 1991; Végh K. M. 1901):
• A néphagyomány a mitikus Csörsz király nevéhez köti: az avar fejedelem emberei mély
árkot ástak, hogy a Tisza vizét elvezessék a
Dunáig, s könnyű hajón hozhassa sátrába mátkáját, Délibábot, Rád, longobárd király lányát.
• A régebbi korok kutatói a középkori, nyugati
forrásokban emlegetett avar védműnek (az ún.
„hringnek”) vélték.
• Mások kora középkori magyar, határvédelmi
építménynek gondolták.
• A legtöbb bizonyíték azonban a késő római
eredet mellett sorakozik. A szaktudományos
16

kutatások (Alföldi András, Garam Éva, Mócsy
András, Mráv Zsolt, Patay Pál, Soproni Sándor) alapján az alföldi, hosszanti sáncárkokat
a szarmaták építményének tartják, a földmunkák készítésének idejét pedig a III–IV. sz. fordulójára vagy a IV. sz. elejére helyezik.
• A vízszabályozás-történeti munkák szerzői
szerint egyben szabályozó csatornák is, melyek
az általuk határolt terület vízháztartásában is
szerepet játszottak. E felismerés nyomán alkotta meg Fekete Zsigmond (1882) „vízfelduzzasztási hipotézisét”, melyet éles támadások értek.
• Végh Kálmán Mátyás (1901) ároktői plébános
megfigyelése közlekedési vonalaknak, országutaknak tartotta a Csörsz-árkok töltéseit.
Nagy valószínűséggel egy több funkciós, több
nép által használt (épített, felújított), szakaszosan
kiépített földműről van szó e hosszanti sáncárkok
esetében. Nem nyert bizonyítást Bartalos Gyula
végkövetkeztetése, hogy a különböző ősnépek által készített sáncárkokat az avarok építették volna
egységes rendszerré, de az igazolódott, hogy az
avarok is használták. (3., 4. ábra)

Dél-H eves
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különös tekintettel a vízrajzra

3. ábra. A Csörsz-árok Jászárokszállás és Tarnazsadány közötti szakasza a II. katonai felmérésen
Figure 3.: Section of Csörsz Trench between Jászárokszállás and Tarnazsadány on the Second Military Survey

4. ábra. A Csörsz-árok Tarnabod és Mezőtárkány közti szakasza a II. katonai felmérésen
Figure 4.: Section of Csörsz Trench between Tarnabod and Mezőtárkány on the Second Military Survey
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Bartalos Gyula (1910) az alföldi, hosszanti
árokrendszerekben a Duna-Tisza közén hármas
övezetet mutat ki (Bartalos Gy. 1910; Baráz Cs.
1997):

A Csörsz-árok
„Ároktőnél a temető halmával kezdődik ez a vonal;
e hely valaha földvár volt... és onnét jön egyenes
irányban Valknak, majd Négyes és Ivánka mellett vonul el, úgy Farmos és Szőke puszta között
a Sajhalom felett görbe vonalat ír le, úgy vág át
Alsó-Tárkánynak és a kis-budai határba lép, hol
a szikszói folyásnak, vagyis a Laskónak szolgál
meder gyanánt; azután Dormánd és Füzes-Abony
választja el és a Kettős-halmon túl tompa szögben
meggörbülve Kaál és Felső-Telek határa közt résutt
fordul. Bod felett, Zsadány és Nagy-Füged alatt
szintén a Tarna ágyául szolgál, úgy megy Visznek
felé Árokszállásnak a Gyöngyös vize folyásán és
onnét a templomtól Csányra fordul, itt azonban
már alig látható; mert a csányi utat vették rá és
majdnem egészen lejárták.” Ároktő – Egerlövő –
Mezőtárkány – Dormánd és Füzesabony között –
Erdőtelek, Csörszárka-dűlő – Tarnazsadánynál a
Tarna medre – Zaránk – Visznek – Jászárokszállás
– Csány – Hatvan, Strázsa-hegy – Heréd – Verseg
– Fenyőharaszti-puszta – Kartal, Kiskartal-puszta
– Galgamácsa, Ecskendi-erdő (szerinte itt merész,
fordított S-alakot ír le) – Galgagyörknél („TótGyörk alatt”) megy át a Galgán – Püspökszilágyi
– Váchartyán, Öreg-hegy – Vácduka, Szurdok- és
Pokol-völgy – Vác, Ördögmalom.

A Felső -K is-Á rok
Tiszadob – Tiszapalkonyánál a Görbe-tó fölött átkanyarodik a Tiszán – Oszlár – Nemes-bikktől délre a Csörszárka-dűlő – Igrici határa – a mezőcsáti
Burok-halom (Burok-gyep, Lapos-halom) – Gelej
– Mezőkeresztes, Keresztespüspöki – Mezőkövesd
déli határán Csörsz-árok – Szihalomnál az Árpádvár közelében, Kis-Apáti – Füzesabony, PusztaSzikszó – Kerecsend déli határában Kis-Árok
(Hazael Hugo 18. sz-ban készített határtérképén itt
egy északra elágazó szakaszt is jelöl) – Lógó-part
– Kál és Kompolt között – Nagyút – Karácsond
– Gyöngyöshalász – Nagyréde (itt már csak nyomokban, illetve az egri érseki, uradalmi térképeken jelölt „fossa”, „agger” határjelző vonalakban
tudja kimutatni) – Selyp és Apc között – szerinte
már világosabban jelentkezik a Felső-Kis-Árok
18

vonala: a Filimesi tanyánál Pásztó alatt halad át
a Zagyva völgyén, s innen az ecsegi hegyeken át
a Cserhátban kanyarog. Ez a vonal viszont már a
Bartalos által „kőgarádoknak” nevezett struktúrákkal azonos.

A z A lsó -K is-Á rok
A hajdani, nagy Tisza-kanyarulatnál, a mai
Szegyér nevű morotvánál indul – Pély – Jászapáti
– Jászdózsa és Jászjákóhalma, Borsóhalma és
Négyszállás között húzódik a Jászberényi határ
északi részén – Pusztamonostor – Jászfényszaru
– Boldog határában lép át a Zagyván (Itt Bartalos
leírásának ellentmond térképe, melyen – tévesen
– a Zagyva és a Galga összefolyásától délre telepíti át a vonalat a Zagyván) – Tura – Vácszentlászló
– Valkó, Ördöngős-part – Gödöllő déli határában
a Szent Jakabi-puszta, Bolnokai-erdő („melynek
tájékán keresztezi a Cinkota felől jövő gyepűvonal”) – Mogyoród, Gyertyános-hegy – Fót –
Dunakeszinél ér a Dunához.
Az alföldi, hosszanti sáncárkok hosszabbrövidebb szakaszai még néhány helyen a terepen is jól láthatók, de azonosításuk sok esetben
már csak a légi és műholdfelvételek alapján lehetséges (Holló S. 2013). A Csörsz-árok Kál
és Erdőtelek határán Dormándig jó állapotban
maradt meg, itt egy hosszú szakaszon végigkövethető. Ettől nyugatra, Tarnazsadánytól délre
a Tarna medre rajzolja meg az árok futását. A
Kis-árok Tarnaszentmiklóstól délre a szántás
ellenére még éppen kivehető, Pélytől északra a Ludas- és a Hosszú-fertő közötti szikesen
szintén fellelhető (itt főleg a növényzet rajzolja ki), a megyehatáron túl, Jászivány (a hajdani
Hevesivány) határában, a Templom-dűlő nevű
gyepen pedig szépen kirajzolódik (az árok talpa
és az 5–6 méter széles sánctető között 1 méteres
szintkülönbség van).

Ősi vízrendezés a H evesi- és a
Gyöngyösi- síkon (A Csörsz -árok)
A pleisztocén elején az észak-alföldi hordaléklejtő (a Zagyva, a Tarna, az Eger-patak, valamint az Ős-Sajó hordalékkúpja) a közép-alföldi
süllyedékig (nagyjából a mai Berettyó vonaláig)
tartott.
Az Alföld felszínfejlődésében a pleisztocén
végén jelentős változás következett be. A mai
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Közép-Tisza-vidék megsüllyedése miatt az ŐsTisza (az Ős-Szamossal) ÉNy-i irányba fordult,
és megkerülve a Nyírséget, a Felső-Tisza-vidéken
(majd a Takta-közön és a Hortobágyon) át jutott
le a Berettyó–Körös-vidékre. A Tokaj–Szolnok
közötti Tisza-szakasz tehát a pleisztocén után, a
holocén elején alakult ki. Az áthelyeződött Tiszameder, mint új erózióbázis következtében a Mátra
és a Bükk felől érkező vízfolyások belevágódtak
pleisztocén hordalékkúpjukba – néhány esetben
pedig megváltozott a futásuk iránya is (Borsy Z.
1989, 1993; Pécsi M. 1969). (4. kép a színes mellékletben)
A Gyöngyösi- és a Hevesi-sík patakmedrei
esetében a holocénben további jelentős változások
zajlottak le, melyekben lényeges szerepet játszottak az emberi beavatkozások is (Mezősi G. 2011;
Sümegi P. 2011). Vidékünk vízrendszerét a régészeti, történeti és okleveles adatok szerint már a
rómaiak, illetve a rómaiak korában (császárkor)
szabályozták. Mike Károly Magyarország ősvízrajza és felszíni vizeinek története című munkájának az Eger-patak és a Laskó vízrendszerének
kialakulásáról szóló fejezetében a következőket
írja: „…Akár a rómaiak építették a Csörsz-árka
néven ismert sáncot és csatornát, akár a rómaiak
vették használatba (esetleg a római hódítás előtt
készült) az árkot, az mindenképpen a XI. század
előtt készült. A rómaiak védelmi céllal használták, de a csatorna minden bizonnyal talajvíz-dúsítási szerepet is betöltött. Az akkori állattartó
gazdálkodás idején a legelők öntözésének nagy
gazdasági jelentősége volt.” (Mike K. 1991. 639.)
Itt újból felmerül az a gondolat, miszerint
az alföldi, hosszanti sáncárkok (Csörsz-árok,
Alsó-Kis-árok, Felső-Kis-árok) nem csupán hadászati-védelmi rendeltetéssel készültek, hanem
a síkvidék vizeinek szabályozásában is szerepet
játszottak.
A Csörsz-árok – vizsgált területünkön – ös�szekötötte a Gyöngyös-patakot, a Bene-patakot,
a Tarnócát, a Tarnát, a Laskót és az Eger-patakot
(Rimát). A Csörsz-árok a Tarna–Laskó és Egerpatak vízrendszerét úgy kapcsolta össze, hogy a
víz gravitációs pályán a Tarnától a Rimáig juthatott (Kál 116 m, Dormánd 110 m, Mezőtárkány
104 m, Egerfarmos 100 m tszf. magasság), miközben a vizet a löszös-homokos talajba szivárogtatta, feldúsítva a talajvizet, öntözve a Hevesihomokhát legelőit (Mike K. 1991). Ellenséges támadás esetén az egész vidéket (elsősorban a Tarna
völgyét a Gyöngyösi-síkon, illetve a Hevesi-síkot)
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járhatatlan vízi világgá változtathatták. (A Laskó
őse a 10. század végén még a mai Hanyi-ér mentén haladt a Tisza felé. A Laskó alsó szakaszának mostani medrében pedig az Eger vize folyt.
A Rima őse a mai Kis-Tisza medrében érte el az
Eger-patakot.) Meghatározott helyeken a vizet
felduzzaszthatták, s amikor szükségessé vált, onnan lecsapolhatták, visszavezethették a Csörszárkot keresztező, azon átfolyó patakok medrébe
(árasztás – víztelenítés).
Az Árpád-kor idején (Györffy Gy. 1987) a
természetes hátravágódás révén, de leginkább a
mesterséges átmetszések, vízszabályozási munkák miatt, újabb nagy változások zajlottak le
a Laskó és az Eger vízrendszerében. A Laskó
Füzesabony fölött kettéágazott (bifurkálódott):
keleti ága a Csörsz-árok folytatásában, az Egerpatak felé folyt le. Az Eger-patakkal egyesült
Laskó Sarud határában átvágta a Tisza mentén
kialakult torlatot, övzátonyt (ezáltal útja lerövidült), és a Báb-ér-laposán beletorkollt a ma KisTisza néven ismert folyóágba.
A pleisztocén elején a Tarna sem ott folyt, ahol
ma: az Ős-Tarna Kál–Tenk–Átány–Tiszabura vonalán tartott dél felé, és Szolnok körül egyesült a
Zagyvával, majd Szarvas tájékán ömlött az ŐsTiszába.
A pleisztocén végén bekövetkező tektonikus
mozgások – melyek a Tisza folyását is megváltoztatták – jelentősen hatottak a Tarnára is. A
Jászság erőteljesen süllyedő (és feltöltődő) területe magához vonzotta az északról dél felé haladó folyókat: a jászsági süllyedék a Galgát és a
Zagyvát délkeleti irányba, a Tarnát pedig délnyugati irányba térítette el. A történeti időkben pedig
a Csörsz-árokba terelődött a vize: Tarnabodtól
(110 m tszf.) Visznek határáig (98 m tszf.) a hajdani földmű képezi a mai folyó medrét. A Tarna
csak azután tör ki a Csörsz-árokból (a II. katonai felmérésen: Tarna-csatorna), miután felvette
a Tarnóca- és a Bene-patak vizét. (A Holt-Tarna
vagy más néven Kis-Tarna meanderező medre a
II. katonai felmérésen még jól látható.)

Ősi vízrendezés a H evesi-ártéren
(A fok-rendszer és az Alsó-Kis-árok)
A 19. században sokkszerű változás zajlott le a
Hevesi-ártéren, mely teljesen átformálta a vidék
arculatát. Mivel egyre nagyobb földterületeket
kívántak bevonni a mezőgazdasági termelésbe,
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ezért megindult az állandóan vagy időszakosan
vízzel borított területek elhódítása. Ez a folyamat 1774. szeptember 12-én kezdődött, amikor a
Helytartótanács báró Orczy Lőrincet, Abaúj vármegye főispánját kinevezte a Folyamszabályozási
Bizottság elnökének, megkezdve a Tisza szabályozásának előkészületeit. A térképezések (Lietzner – Sándor-féle 1782–1790; Lányi
Sámuel-féle 1845) és tervek (Vásárhelyi Pál 1845)
nyomán 1847-ben Heves és Külső-Szolnok megyékben megkezdődtek a Közép-Tisza szabályozásának munkálatai, azaz a folyam kanyarulatainak átvágása és az árvízvédelmi töltések építése.
1865-ig a Tisza-szabályozás során 17 átmetszésre
került sor, így 132 km-rel rövidült meg a KözépTisza hevesi szakasza, jelentősen átformálva a
hevesi síkság tájképét, vízrajzi és gazdaságtörténeti helyzetét, megszüntetve a magyar Alföldre
ősidők óta jellemző, ártéri vagy más néven fokgazdálkodást (Sugár I. 1989).
A folyószabályozások előtti, ősi, hagyományos ártéri gazdálkodás kulcsa a fok – a folyókat kísérő övzátonyokat, folyóhátakat megnyitó
csatorna. A fok az árterek sokoldalú hasznosítását, művelését, az árvizek romboló hatásának
kiküszöbölését segítette elő azáltal, hogy az
ember ezzel a földművel szabályozni, irányítani
tudta az ártéri szint vízjárását. A fokok az ember
által kijelölt helyen, az elárasztható ártér legalacsonyabb pontján – a folyópartot (övzátonyt,
folyóhátat) átvágva – az áradó vizet kivezették
és irányított módon szétterítették az ártér mélyebb fekvésű részein – megakadályozva ezáltal a víz veszélyes felduzzadását és rombolását.
Apadáskor pedig ugyanezen az úton szinte maradéktalanul visszavezették a vizet a főmederbe
(A ndrásfalvy B. 2000, 2007; Bellon T. 1991;
Frisnyák S. 2009).
A régi térképre tekintve kitűnik, hogy minden esetben az elárasztható medencék, ártéri
völgyszakaszok vízfolyás irányába eső, legalacsonyabb pontján nyitottak kaput az övzátonyon, ezért a víz alulról fölfelé töltötte fel
az árteret. Az árvíz így nem rombolva zúdult
rá az alacsonyabb térszintekre, hanem csendesen emelkedett fel – ugyanakkor a kiáradt vizeket, az árhullám levonulása után, ugyanezen
az úton vissza lehetett vezetni a folyómederbe.
Az ártér ilyen tervszerű működtetésének legtanulságosabb példája területünkön a Saj-fok és a
tarnaszentmiklósi öblözet („elgátolt ártéri kismedence”) vízrendszere volt. (5. ábra)
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A Saj-fok a Tiszabura és Tiszaroff közötti,
nagy Tisza-kanyar jobb partján nyílik. A fok
medre (ér) északi irányba, a Pélyt dél felől határoló „Belső-rét tavába” és a „Kis Lapos”-on
át a Hosszú-fertőbe és a Ludas-fertőbe, valamint a tarnaszentmiklósi ártéri öblözetbe, a
„Nagy-fenékre” (Ördög-fenék, Cifra-fenék) vezette a megáradt Tisza vizét. Ugyanez az ártéri
kismedence fogadta be ármentes időszakban
az Erdőtelek mellett eredő, és a Hevesi-síkról
Tarnaszentmiklósnál az ártéri síkra lépő Hanyi
(„Hanyi-ér”) vizét. A kétirányú vízmozgást biztosító meder neve: „Türügy”. (A Saj-foki vízkilépő pontból nyugati irányba, a Jászságba is vezetett egy folyómeder: a György-ér a Jászladány
határában lévő legelőkre vezetett éltető vizet a
Tiszából.)
A Türügy nevű medret a Csörsz-árokkal
párhuzamos déli sáncárok, az Alsó-Kis-árok
keresztezi. Az Alsó-Kis-árok tehát a hajdani,
nagy Tisza-kanyarulatnál, a mai Szegyér nevű
morotvánál kezdődik, majd Pély, Jászapáti,
Jászdózsa és Jászjákóhalma települések érintésével Borsóhalma és Négyszállás között húzódik
nyugat felé. A jászberényi határ északi részén
vezet tovább Pusztamonostor, Jászfényszaru településhatáraiban és Boldog határában lép át a
Zagyván.
Az Alsó-Kis-árok a Tiszából kilépő árvizet
fok-szerűen kivezette az ártérből, így a távolabbi
térszínek legelőit, kaszálóit a sáncárok (csatorna)
megfelelő helyén, a töltésen kialakított fokok,
zsilipek révén kiárasztással is öntözhették. A
meghatározott helyeken a vizet ott-tarthatták, s
amikor szükségessé vált, onnan lecsapolhatták,
visszavezethették a Tiszába (árasztás – víztelenítés). (6. ábra)
A 18–19. század folyamán keletkezett térképeken számos fok ábrázolását láthatjuk a Tisza
Hevesi-ártérre eső szakaszán, a folyó jobb és bal
partján egyaránt. A fokok mellett egyéb földművek („aggeres”) erek, csatornák, gátak, töltések,
illetve a természetes úton lefűződött holtágak,
morotvák (fenék, ásvány, vajas, pálé) együttese
alkotta az ősi vízrendezés elemeit. (7. ábra)
Kiskörétől nyugatra, a jobb parton, két fok
csapolja meg a Tiszát: a déli a Belső-rétre (NagySulymos) vezeti ki az árvizet, az északi a „NagySzéna-rétre”, a Vár-fenék felé. Még délebbre,
a bal parton, a Tisza szabályozásakor készített
átvágástól északra, az ún. „Nagy-fok” a Burairétre teríti a fölös vizet.
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5. ábra. Az Alsó-Kis-árok (vastag sötétszürke vonal) és a Saj-fok medrének (vastag világosszürke vonal) kereszteződése és
a tarnaszentmiklósi ártéri öblözet (pontvonal), közepén a Nagy-fenékkel (II. katonai felmérés). Észak felől a Hanyi-ér táplálja a
Hevesi-árteret (ferde vonalkázással jelölt terület). A körök a Kisköre környéki Tisza-szakaszon lévő jelentősebb fokokat jelzik
Figure 5.: Cross of the bed of Lower Small-Trech (thick dark grey line) and Saj-fok /Saj Hook/ (thick light grey line) and polder of Tarnaszentmiklós
(point line), in the center Nagy-fenék is located (Second Military Survey). Hanyi Brook nourishes Heves floodplain from the north (area with lean
lining). Rounds show the bigger hooks on the section of Tisza near Kisköre.

A szentmikósi Nagy-fenék melletti nagyobb
ártéri öblözetek még a Hevesi-ártéren: a Kisköre
és Tiszanána közti Vár-fenék és a sarudi „Báb-ér
laposa”. Előbbit a „pusztanánai” kanyarulaton
nyíló fok (Sámágy) táplálja, utóbbi a Bükkaljáról
érkező Laskó vizét fogadta magába, mielőtt egy
csatornán keresztül a Kis-Tiszába vezették.

A M irhó

vízrendszere

Szólni kell még egy híres vízkilépő helyről, mely
ugyan a Tisza bal parti övzátonyát nyitotta meg,
de töve a Hevesi-ártér kistájhoz tartozott – ugyanakkor a Közép-Tisza-vidék Berettyóig terjedő részeire, az egész Nagykunságra (Magyarország
kistájainak kataszterében: Tiszafüred–Kunhe
gyesi-sík, Szolnok–Túri-sík) hatással volt: ez a
Mirhó–Kakat vízrendszerét tápláló Mirhó-fok
(Bellon T. 1991, 2003).

A Mirhó pontosabban két fok és ér eredő vize,
amely a Tiszából Szalók mellett (Gancs-ér) és
Taskony fölött (Mirhó-fok) tör ki. Ezek a fokok
szintén kétirányú kapcsolatot biztosítottak a folyó és az ártér között, ugyanis a Taskonytelek
és Tiszaszalók közti nagy kanyarban lévő pálét,
annak tavait, elhagyott folyómedreit árvíz idején ezeken át borította el a víz, ugyanakkor az
árhullám elvonultával a vízfölösleg a Mirhó és
a Gancs fokoknál fokozatosan vissza is szivárog
a folyóba. Ehhez szükséges volt a Mirhó gátjának megépítése is. Addig ugyanis, amíg a gát
nem létezett, a Mirhó volt a Tisza-vidék leghírhedtebb tiszai kitörése. Az itteni két fokon kilépő, hatalmas víztömeg nemcsak a Kemeji részt
(Tiszafüred–Kunhegyesi-sík), hanem az egész
Nagykunságot is végigsöpörte, nagy pusztítást
okozva a földeken. A Tiszából kitörő áradat minden évben tengerré változtatta a nagykunsági
városok – Kunhegyes, Kenderes, Kisújszállás és
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6. ábra. A Tisza-szabályozást előkészítő Lietzner – Sándor-féle Tisza-térkép (1783-1790) még a Hevesi-ártér ősi állapotát tükrözi. 1 – Saj-fok; 2 – a Tiszához kapcsolódó Alsó-Kis-árok kezdete; 3 – a Saj-fok (Türügy) és az Alsó-Kis-árok kereszteződése;
4 – a Nagy-fenék és a Vár-fenék Saj-fok (Türügy) által táplált ártéri öblözete; F – fok.
Figure 6.: Tisza map relating to Leitzner and Sándor, that prepares the regulation of Tisza River (1783-1790) still presents ancient condition of
Heves floodplain. 1 – Saj-fok /Saj-Hook/; 2 – beginning of Lower Small-Trench, joining to Tisza; 3 – Cross of Saj-fok (Türügy) and Lower SmallTrench; 4 – polder nourished Saj-fok (Türügy) of Nagy-fenék and Vár-fenék; F – hook.
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7. ábra. A Tisza Kisköre környéki szakaszának vízrendezéssel kapcsolatos földstruktúrái (II. katonai felmérés). 1 – fok nyílása;
2 – a víz útja a fokok és erek medrében; 3 – vízrendezéssel kapcsolatba hozható töltés, árok, csatorna, mederátvágás; A – AlsóKis-árok; B – a Mirhó gátja (1754, 1787); C – a tiszaburai Tisza-kanyar átvágása (1858)
Figure 7.: Earthworks of Tisza river and adjacent areas at Kisköre (based on the 2nd Military Survey). 1 - aperture of a hook; 2 - root of the water;
3 - dams, dikes and canals; A - Lower Small-Trech; B - dam of the Mirhó (1754, 1787); C - Cutoff of Tisza river at Tiszabura (1858)

Karcag – határait, elöntve a legelőket, szántókat.
A vizet végül a Kisújszállástól keletre lévő, ún.
Mirhó-torok vezette a Berettyóba.
A négy nagykun város közerőből már 1754ben épített egy kisebb gátat a Mirhó-foknál, amit
1767-ben Orczy Lőrinc báró, Taskony-puszta
akkori földesura megerősíttetett. Azonban ezt
követően még pusztítóbb áradások következtek,
amelyeket a Mirhó-gátnak tulajdonítottak, ezért
1776-ban Lietzner János megyei mérnök a gátat
teljesen elbontatta. Mivel az árvizek okozta bajok nem múltak el, többszöri kérvényezés után,
királyi engedéllyel újból megkezdődtek a gátépítés munkálatai. 1787-ben készült el a ma is álló
töltés, amely már megzabolázta a kiáradó Tisza
parttalan folyását, biztonságot nyújtva a nagykun városoknak. Az 1350 méter hosszú, 4 méter
magas, a talpánál 38 méter, koronájánál 15 méter
széles gát a Tisza szabályozása előtti, egyik legjelentősebb hatású, vízjárást szabályozó földmű

volt az Alföldön. A víz emelkedését és a töltés
állapotát az említett mezővárosok által fogadott
gátcsősz figyelte, aki veszély esetén értesítette a
nagykun kapitányt.
A Mirhó és a Gancs ere egyesülése után, a
Taskony mellett kialakított gáttal elzárták tehát
e két tiszai vízkitörés útját, megakadályozva a
megáradt Tisza felduzzadt vizének Kemej felé
történő, további kiáradását. Természetesen a gáton is kialakítottak egy fokot, amin át folyamatosan biztosították a szabályozott vízutánpótlást
a Zaka-ér és a Sebes-ér medrébe, friss vizet biztosítva mindenkor a Kakat-ér mentén, a kakati
pusztákon tartott szürkemarha-gulyák és a marhacsordák számára.
Napjainkban a Mirhó szerepét a Nagykunságiöntöző-főcsatorna hivatott átvenni. A hajdani
Mirhó-gát ma az Abádszalók–Tiszabura közti
műút töltése, amelynek keleti végében látható
a Mirhó-gát építésének 200. évfordulójára ké23
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szült emlékmű. (Az út nyomvonala tekinthető a
Hevesi-ártér déli határának.)
Sajnos a 20. századi vízrendezési és belvízvédelmi munkák – melyek továbbformálták a térség
vízrajzát – végleg eltüntették a Tisza-szabályozást
átvészelő, természetes vizes élőhelyek jelentős részét. A Hevesi-ártér területét a jelenleg a
Tiszába csatlakozó Sarud–Sajfoki-főcsatorna,
a Hanyi-főcsatorna, a Jászsági-főcsatorna és a
Sámágyi-főcsatorna hálózzák be. A Tisza és a
Kis-Tisza mentén, az ember és a természet közötti összhang nyomán évezredek alatt kialakult vízi
világot a kiskörei vízerőmű által mesterségesen
felduzzasztott Tisza-tó vize fedi be.
***
A fokok és a hosszanti sáncárkok mellett egyéb
földművek – árkok („aggeres”), erek, csatornák, gátak, töltések, illetve a természetes úton
lefűződött holtágak, morotvák (fenék, ásvány,
vajas, pálé) együttese alkotta az Észak-alföldihordalékkúpsíkság és a Közép-Tisza-vidék ősi
vízrendezésének elemeit, e kultúrtáj földstruktúra-rendszerét. Az Alsó-Kis-árok és az árkot keresztező Saj-fok (de általában az alföldi, hosszanti sáncárkok és az azokat metsző fokok) kapcsolatának, együttes működésének feltárása további
vizsgálatokat igényel.
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Összefoglalás
A Nagy-Alföldről, annak is erősen kultúrtájjá változtatott kistájairól igen szórványos botanikai ismeretekkel rendelkezünk. Ez mind a florisztikai adatok szórvány jellegén, mind a modern flóraművek
hiányán érződik. Jelen tanulmány ezt hivatott csökkenteni azáltal, hogy a szerző 1999–2014 közötti
florisztikai kutatásainak első összefoglalását adja a Hevesi-sík területéről (mely magában foglalja a
Hevesi-ártér, a Hevesi-homokhát és a Gyöngyösi-sík kistájakat is).
Az erős antropogén behatások ellenére a flóra gazdagnak mondható, jelenleg – az archív adatokat
is figyelembe véve – 104 növénycsalád 998 taxonja (faj, alfaj, fajhibrid) szerepel a listán. Ezek közül
honosnak tekinthető a területen 864 faj, az erős kultúrjelleg miatt jelentős az adventív (idegenhonos)
elemek aránya is (közel 10%). A honosnak tekinthető fajok közül 76 csak archív irodalmi és/vagy
herbáriumi adattal rendelkezik, így a flóra honos taxonjainak száma jelenlegi ismerteink szerint 788.
Flóraelemek tekintetében dominálnak az európai elemek (50,1%), a hazai flórához képest jobban reprezentáltak a kontinentális (ideértve a ponto-mediterrán, pontuszi, ponto-pannon flóraelemeket) és a
kozmopolita elemek. A Heves-sík védett, hajtásos növényfajainak száma 93 – ebből fokozottan védett 6 faj. A védelem alatt álló fajokból 90-et honosnak tekinthetünk és további 3 faj kultivált, illetve
alkalmi kivadulásai ismertek a területről. A védett és fokozottan védett fajoknak összesen 27,7%-a
kipusztultnak tekinthető (összesen 62 faj kipusztult státuszú), mely az elmúlt kétszáz év jelentős természetátalakító tevékenységére is felhívja a figyelmet. A kipusztultnak tekintett fajok között jelentős
arányban találunk lösz- és homokpusztai fajokat, ahol egyértelműen az élőhelyek felszámolása vezetett
kihalásukhoz. A mocsári és hínárfajoknál a vizes élőhelyek átalakítása, a Tisza szabályozása nevezhető
meg a kipusztulás fő okaként. A növényzeti kép (különösen az utóbbi 200 év) megrajzolását nagyban
szolgálták az archív adatok jelentős részét szolgáltató Kitaibel Pál dél-hevesi terepnaplói és gyűjtései.
A tanulmány 37 növényfaj elterjedési térképét ismertetve, elterjedési mintázati típusokat is ismertet.

A bstract
We have quite sporadic botanical knowledge regarding the Great Hungarian Plain, especially their microregions that were transformed into culture regions. This is indicated by the sporadic-like characterc of floristic data and also by the lack of flora summaries (publications focusing on the flora). This volume is aimed
to decrease this lack by giving the first summary of the author’s floristic research in the Heves Plain between 1999 and 2014 (including microregions of Heves Floodplain, Heves Sandridge and Gyöngyös Plain).
Flora can be declared rich, despite strong anthropogenic impacts, recently 998 taxons (species, subgenus, hybrids) of 104 plant families are on the list, taking archive data into consideration. 848 species among them are native in the area, but rate of adventive (strange native) elements are significant
(almost 10%), owing to the strong culture characteristic. European elements are dominant regarding
flora components (50.1%), continental (included ponto-Mediterranean, Pontian, ponto-Pannonic flora
elements) and cosmopolitan components are better represented here, compared to native flora. Number
of protected sprouting plant is 94. Six among them are highly protected. 90 species among them can
be declared as native species, other 4 are cultivated or only occasional appearance is known. 27.7% of
protected and highly protected species can be considered extinct (in total 62 species have „extinct”
status), this fact directs attention to the significant nature transforming activity of the last 200 years.
Loess and sand plain species have a high ratio in extinct species. Their extinction can be clearly traced
back to habitat destructions. Marsh and seaweed species became extinct due to the transformation of
wetlands and the regulation of the Tisza river. Field notes (of Dél-Heves) and collections of Pál Kitaibel
are the main sources of archive data, they significantly helped the edition of vegetation map (especially
of the last 200 years). This paper also introduces spreading pattern types by presenting the spreading
map of twenty species.
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Bevezetés
Bár a pannon növényzet legtipikusabb formái a
Magyar Alföldön tanulmányozhatók (pl. szikes,
ill. homoki növényzet, erdőssztyepp-maradványok), mégis feltűnő, hogy az 1990-es évektől megjelenő, új flóraművekben kicsúcsosodó
florisztikai munkák a hegy- és dombvidékeket
érintették elsősorban (Bükk hegység: Vojtkó
2001, Soproni-hegység: K irály 2004, Gerecse:
Barina 2006, Nógrád–Gömöri-bazaltvidék:
Csiky 2004, Börzsöny: Nagy 2007). Bár a klas�szikus flóraművek lefedik a Nagy-Alföldet (lásd
Tiszántúl: Soó – Máthé 1938; Duna–Tisza-köze
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal: Szujkó-Lacza
– Kováts 1993; Hortobágyi Nemzeti Park és
környezete: Szujkó-Lacza 1982; Észak-Alföld –
Fintha 1994), a feldolgozottság részletessége a
recens adatok tekintetében jóval elmarad az újabb
munkáktól. A Dél-Tiszántúl védett és veszélyeztetett növényfajainak feldolgozását Jakab (2012)
munkája ismerteti, mely regionális flóraműnek is
tekinthető a kiválasztott, védett és veszélyeztetett
taxonok tekintetében.
Jelen tanulmány az Alföld flórájának részletes
megismeréséhez kíván hozzájárulni, mely a szerző 1999-től kezdődő dél-hevesi florisztikai kutatásainak első összefoglalását adja. Terjedelmi
okokból részletes enumerációt nem tartalmaz,
hanem első alapvetésként a vizsgált flóra általános leírását adja. A tanulmány 1. melléklete
tartalmazza a terület taxonlistáját. A Hevesi-sík
(beleértve a Hevesi-ártér, a Hevesi-homokhát és
a Gyöngyösi-sík kistájakat is) természetföldrajzi áttekintése a jelen kötetben olvasható (Baráz
2014), itt csak a növényzet kialakulásában fontos
tényezőket emelem ki.

A

terület lehatárolása , határai

A flóra kiértékeléséhez szükséges volt a tárgyalt terület, a Hevesi-sík határainak megadása. Szemben a domb- és hegyvidéki tájakkal, az
Alföldön éles szerkezeti határok, tájhatárok nem
határozhatók meg. A Hevesi-sík széles átmeneti sávval érintkezik mind a hegylábperemekkel (Mátraalja, Bükkalja), mind pedig a keleti
(Borsodi-Mezőség) és a nyugati (Jászság) szomszédos tájakkal. A Borsodi-Mezőségtől való elhatárolási nehézségek miatt több szerző az Északalföldi hordalékkúp-síkság részeként, együttesen
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Heves–Borsodi-sík néven is tárgyalja a két területet. A kistájak lehatárolásakor érdekes módon
a Tarna hordalékkúpját képező, legkarakterisztikusabb peremmel elváló Hevesi-homokhátat
nem is tekintik önálló kistájnak, hanem a Hevesisíkon belül tárgyalják (Marosi – Somogyi 1990,
Dövényi 2010). Növényföldrajzilag a vizsgált terület a Tiszántúl (Crisicum) flórajáráshoz tartozik.
A tárgyalt terület északon Adács településtől Kálig, többnyire a 80-as számú Budapest –
Hatvan – Miskolc vasútvonalat követi, Karácsond
– Ludas térségében ettől délre, míg a Benepataktól északra tér ki a vasút nyomvonalától.
Kompolttól a régi 3-as főutat követi Kerecsenden
át, egészen Szihalomig. Az északi határvonalból
keskeny szalagként észak felé kinyúlik a Kígyósér (Kompolt, Kápolna), illetve Füzesabonynál
a Rima-patak. Szihalomtól a határvonal délkeletre fordul és nagyjából az Eger- és a Rimapatakokat követve a Tisza-tó vonaláig (Négyes)
kijelöli a határt a Borsodi-Mezőség felé. A keleti,
illetve déli határ Poroszlótól Pélyig (a Hanyi-érifőcsatorna torkolatáig) az egykori Tisza árterén
fut, maga a Tisza-tó, illetve a folyó töltése jelzi a
határt. Délnyugaton a Jászság felé történő lehatárolás Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
határát követi Jásziványig, ahonnan az északi
futásirányú Császár-út jelzi a határt Bútelekig
(Heves). Innen a déli és a nyugati határt szintén
a megyehatár képezi, fel egészen Vámosgyörk
községhatárig, ahol a vasútvonallal zárható be a
terület (1. ábra)
A természetes határvonalak hiányában döntést
kellett hozni olyan területegységek bevonásáról
vagy kihagyásáról, melyek egyébként botanikailag feltártnak tekinthetők. A Laskó tagolt felszínű teraszán elhelyezkedő kerecsendi Berek-erdőt
– melynek flórája leginkább dombsági jelleget
tükröz – nem vontuk be a területbe, az ettől délre található Lógó-part viszont már a kiértékelés
tárgyát adta. A Kerecsendi-erdő flóráját SzujkóLacza (1984) dolgozta fel önálló tanulmányban,
további feldolgozásra, kiegészítésre került a
Bükk hegység flóraművében is (Vojtkó 2001).
A Hevesi-ártér legjelentősebb részét a Kisköreivíztároló (Tisza-tó) foglalja el, ennek florisztikai
feldolgozását jelen munka nem tartalmazza. A
lehatároláskor figyelembe vettük azt a gyakorlati
szempontot is, hogy az adatgyűjtés elsősorban a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére vonatkozott.
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Vizsgálati terület

1. ábra. A vizsgálati terület lehatárolása
Figure 1: Boundaries of the study area

Az így lehatárolt vizsgálati terület 1186 km2,
melyből legnagyobb kiterjedésű a szűkebben értelmezett Hevesi-sík (600 km2). A Tisza-tó területrészt nem tartalmazó Hevesi-ártér 190 km2, a
Hevesi-síkot nyugatról határoló Hevesi-homokhát
mindössze 125 km2. Ez a kistáj mind észak
(Tófalu, Feldebrő), mind dél felé (Jászszentandrás)
kinyúlik a lehatárolt területből. A vizsgálati terület nyugati részét képező, a Mátraaljával határos
Gyöngyösi-sík kiterjedése 271 km2. A lehatárolt
terület legnagyobb kelet–nyugati irányú kiterjedése közel 55 kilométer, míg legnagyobb észak–déli
kiterjedése 40 kilométer (2. ábra).
A lehatárolt vizsgálati terület 40 települést érint,
melyek közül 19 teljes külterületével érintett, 21
pedig csak részterülettel. A Heves megyei települések mellett, két település Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéhez (Borsodivánka, Négyes), egy pedig
Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez (Jászivány) tartozik. Az érintett települések az alábbiak (a csillaggal jelöltek teljes külterülettel érintettek):

Adács, Átány*, Besenyőtelek*, Boconád*,
Borsodivánka, Detk, Dormánd*, Egerfarmos,
Erdőtelek*, Erk*, Füzesabony, Heves*, Hevesve
zekény*, Jászivány, Kál*, Kápolna, Karácsond,
Kerecsend, Kisköre, Kompolt, Kömlő*, Mező
szemere, Mezőtárkány*, Nagyfüged, Nag yút*,
Négyes, Pély, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tar
nabod*, Tarnaméra*, Tarnaörs*, Tarnaszentmik
lós*, Tarnazsadány*, Tenk*, Tiszanána, Újlőr inc
falva, Visznek*, Zaránk*.

Kutatástörténet
Hazánk több tájával összevetve a Hevesi-sík
florisztikai feltártsága gyengének mondható,
azonban a többi alföldi kistájhoz képest jelentős
mennyiségű archív adattal is rendelkezünk a területről. Az adatok időbeli megosztása sajátos
képet mutat. Míg a 19. század végéig – elsősorban Kitaibel Pál munkásságának köszönhetően
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2. ábra. A tágabban értelmezett Hevesi-sík területén található kistájak elhelyezkedése
Figure 2: Location of microregions in the Heves Plain in the broader sense

– hazánk egyik közepesen feltárt területévé vált,
addig a 20. században a felmérések igen megritkultak, pár kutató szórványadatára szorítkoztak.
A legelső adatokat Kitaibel Pál (1757–1817)
adta a 19. sz elejéről. Az ő munkája alapozta meg a
terület florisztikai feltárását. Mint hazánk természetrajzának legjelentősebb leírója, munkássága
nemcsak fennmaradt gyűjteményein (herbárium,
ásványgyűjtemény) keresztül értékelhető, hanem
a kutatóútjai során vezetett útinaplói a magyar
tájak leírásának példaértékű kordokumentumai
is egyben (Gombocz 1936, Jávorka 1957, Molnár
2007). Számos adat halálát követően mások
munkáiban került leközlésre (K anitz 1862-63),
valószínűleg Anton Kerner is átvette őket, bár
Kitaibelre vonatkozó forrásmegjelölést nem tesz
(K erner 1875). Mivel kéziratos útinaplói csak
halálát követően jelentek meg Gombocz Endre
(1945) és Lőkös László (2001) szerkesztésében,
így számos biotikai adata, illetve vegetációra vonatkozó leírása nem került be a szakmai (botanikai, zoológiai, talajtani és néprajzi) köztudatba.
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A Hevesi-sík flórája enumerációjának előkészítésekor szembesülhettünk azzal, hogy a területre vonatkozó archív adatok jelentős része
K itaibel útinaplóiból, illetve fennmaradt herbáriumából származik, így florisztikai adatainak
feldolgozása kiemelt feladatként jelentkezett.
Kitaibel Pál Hevesi-síkra vonatkozó naplórészleteinek szemelvényezését követően, a német, illetve részben latin nyelven kiadott leírások fordítását végeztük el. Kitaibel dél-hevesi
terepi útjai, lehetséges gyűjtőhelyei viszonylag
jól rekonstruálhatók voltak a Magyar Királyság
katonai felmérési térképei, illetve egyéb tájtörténeti adatok és helyismeret segítségével (3.
ábra).
Az archív florisztikai adatok figyelembevételével a terület flóralistája jelentősen bővült,
mivel az adatok között nagy számban találunk
olyan fajra vonatkozó előfordulást, mely azóta –
a területhasználatban történt drasztikus változásokat követően (mocsarak lecsapolása, a Tiszaszabályozás munkálatai, gyepek feltörése, erdők
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3. ábra. Kitaibel Pál kutatóútjai, melyek érintették a Hevesi-síkot (1795–1815)
Figure 3: Research routes of Pál Kitaibel, that touched Heves-plain (1795-1815)

letermelése) – véglegesen kipusztultnak tekinthető. A gyűjtőhelyek, felkeresett lokalitások
ismertetésekor Kitaibel számos esetben olyan
leírásokat adott, melyből a 18. század végi – 19.
század elejei tájhasználatra, illetve vegetációs
képre is egyértelműen következtethetünk. A
fajok ökológiai indikációs szerepéből következtetni lehet egy adott terület „természetességére”,
földhasználati viszonyaira is. A degradációt jelző fajok túlsúlya a területek erős lehasználtságára utalhat, míg a természetesebb, specialista
fajok jelenlétéből a vegetáció természetességére következtethetünk. Hasonló a helyzet az
idegenhonos jövevényfajok („özönnövények”)
említésekor is. Természetesen az útinaplók feldolgozása néhány buktatót is rejtett, mind a lejegyzett fajok esetében (pl. a területen ma élő
fajt Kitaibelt követően írták le tudományosan,
így ő ezt a leírást nem vehette figyelembe, lásd
Elatine hungarica), mind pedig a lokalitások leírásában (pl. néhány esetben a kísérőjétől kapott
információt vetette papírra, melynek valóság-

tartalmáról ő nem győződhetett meg személyesen). Területleírásai többnyire tárgyilagosak,
szűkszavúak, céljuk alapvetően a minél szélesebb körű és tömörebb terepi észlelések dokumentálása volt, mellőzve a személyes hangnemet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
Kitaibel leírásai még a nagy folyószabályozásokat megelőzően, a nagyüzemi mezőgazdaság
és az ipari forradalom térnyerése előtti korból
származnak, melynek következtében azok igen
értékesek a Kárpát-medence tájtörténetének feldolgozásakor (Schmotzer 2007, 2008a).
K itaibel Pál öt kutatóútja során is érintette a
Hevesi-sík területét. Ennek okát egyértelműen a
jó „tranzitlehetőségben” látjuk. A hegyvidékek
előtti hordalékkúp ármentes térszíne kedvező feltételeket biztosított a közlekedésre (az úti célok
is legtöbbször a hegyvidékek voltak), ugyanakkor
a „legmegbízhatóbb” tiszai átkelésre Poroszló és
Tiszafüred között volt lehetőség. A Hevesi-síkot
érintő kutatóútjai az alábbiak:
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1796: első máramarosi út („Iter marmarosiense
primum”) – (96 fajra vonatkozó botanikai adat)
1803: beregi út („Iter bereghiense”) – (247 fajra
vonatkozó adat)
1810: mátrai út („Iter matrense”) – (53 fajra vonatkozó adat)
1813: bártfai út („Iter barthense”) – (50 fajra vonatkozó adat)
1815: második máramarosi út („Iter marmarosiense secundum”) – (60 fajra vonatkozó adat)
Mivel a növényföldrajzi értelemben vett
Tiszántúl flóráját 1938-ban állították össze (Soó
– Máthé 1938), így a később kiadott Kitaibelútinaplók Hevesi-síkra vonatkozó adatai nem kerültek részletes florisztikai feldolgozásra. Az útinaplók (I–II. Gombocz 1945, III. Lőkös 2001) és
a herbáriumi adatok (Jávorka 1926, 1929, 1935,
1936, 1945) feldolgozásának eredményeképpen
379 fajnál találunk dél-hevesi adatot Kitaibeltől.
Ez a teljes flóralista 40%-át teszi ki, így az archív
adatokat figyelembe véve, K itaibel nevéhez fűződik a legjelentősebb érdem a terület flórájának
leírásában.
Adatai között 34, jelenleg védett státusban
lévő növényről van előfordulási adat, melyek közül 17 faj véglegesen kipusztultnak tekinthető a
Hevesi-sík területéről, ami az elmúlt két évszázad
igen jelentős tájátalakító tevékenységének bizonyítéka.
Leírásaiból nyert bizonyítást a térségben ma
fragmentálisan megtalálható szikespuszták eredetisége, mivel már a folyószabályozásokat megelőzően számos helyről ismertet ősinek tekinthető, ürmös szikes gyepeket, szikes mocsarakat (pl.
Heves – Fácányos, Átány – Kömlő közötti területek, Sarud – Hídvégpuszta, Tarnaszentmiklós,
Pély, Adács, Nagyfüged – Jászárokszállás térsége). Leírásai a Tisza mentén húzódó (Hatrongyos)
mocsárvilág és ősi gazdálkodás pontos kordokumentuma is egyben.
Florisztikai szempontból legértékesebb feljegyzései a Hevesi-erdőből származnak (1803.
május 16–18. között, ill. 1810. augusztus 10én érintette a területet). A Kitaibel által jelzett
– mára az egész tájból kipusztultnak tekintett
– homoki flóra részét képezték az alábbi fajok:
Ranunculus illyricus, Astragalus exscapus, A. varius, Peucedanum arenarium, Helichrysum arenarium, Achillea ochroleuca, Iris arenaria stb. A
Heves környéki erdőkről igen tekintélyes fajlistát
ismertet (124 faj említésével). Klasszikus, sokszor
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citált adatnak számít a Spiraea crenata („Nyulvesszo”) és a Crambe tatarica („Tatarján”) észlelése (Bartha 1999, Bartha et al. 2004). Kitaibel
Tiszántúlra vonatkozó útleírásainak vegetációs,
florisztikai értékelését Molnár Zsolt ismerteti,
aki a dél-hevesi kutatóutakat is kritikusan elemzi (Molnár 2008). Pifkó Dániel a Kitaibel által
gyűjtött vagy feljegyzett zanót-taxonok feldolgozását végezte el (Pifkó 2007), és azonosította a területről jelzett, két fajt (Chamaecytisus virescens,
C. ratisbonensis).
A 19. században még több kutató érintette a területet, közülük kiemelendő Janka Viktor (1837–
1890) katonatiszt, a Magyar Nemzeti Múzeum
növénytárának egykori vezetője. Ő tudósít
több, alföldi elterjedésű növényfaj (pl. Kochia
prostrata, Bassia sedoides, Oenanthe silaifolia,
Silene multiflora, Tribulus terrestris, Anthemis
ruthenica, Clematis integrifolia) dél-hevesi előfordulásáról (Janka 1866, 1867). A montedégói
Albert Ferenc által szerkesztett, Heves- és KülsőSzolnok törvényesen egyesült vármegye monográfiában a vármegye tiszai járására vonatkoztatva, dr. Bécsi Jánostól egy rövidebb fajlista került
publikálásra, konkrét lelőhelyadatok mellőzésével
(Albert 1868). Hanák János (1812–1849) herbáriumának feldolgozásából vált ismeretessé, hogy
az 1840-es években Heves környékén is megfordult és gyűjtött, tőle származik az Anthericum
ramosum első és egyetlen adata a területről
(Barina 2005). Tauscher Gyula Ágoston (1833–
1882) korának legnagyobb herbaristája („füvésze”) volt. Mivel keveset publikált, így eredményei csak későn vagy egyáltalán nem épültek be a
botanikai köztudatba. Életrajzából kiderül, hogy
1863–64-ben az Orczy-család tarnaörsi birtokán
dolgozott orvosként, ahol nagyszámú gyűjtést is
végzett (Barna 2006). A kultivált fajokat is tartalmazó, tarnaörsi gyűjtési lista közel 70 fajt tartalmaz, közte több olyat is, melyet több mint száz
év múlva erősít meg a területről Almádi László.
Gyűjtései árulkodnak a Tarnát kísérő kastélypark
értékes mocsári és hínárflórájáról (pl. Nuphar
luteum, Carex bohemica, Fritillaria melagris),
a homoki és lösz erdőssztyepp maradványairól
(pl. Astragalus exscapus, A. dasyanthus, Alkanna
tinctoria, Echium maculatum, Polygala major, Campanula bononiensis, Dianthus collinus,
Melica altissima, Peucedanum oreoselinum, P.
cervaria), és az egykori gyomflóráról (pl. Tribulus
terrestris, Scandix pecten-veneris, Brassica
elongata). Herbáriumából vált ismertté két, azóta
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a területről kipusztult hínárfajnak (Trapa natans,
Marsilea quadrifolia) az előfordulása is (Soó
1946). Hazánk egyik legveszélyeztetettebb növényfaját, a Plantago maxima-t is gyűjtötte a területen (Vidéki – Máté 2003). Tarnaörsi gyűjtéséből
ismert az Asterolinon linum-stellatum egyetlen,
bizonyított hazai adata is (Barina – Pifkó ined.).
Még a 19. század végéről (1881) ismeretesek Hermann Gábor szórványgyűjtései Sarud
– Poroszló térségéből (pl. Gypsophila muralis,
Lotus tenuis).
Kitaibel, Janka és Tauscher munkásságával
lezárult a 19. század második harmadára a terület flórájának első feltárása, melyet a domb- és
hegyvidéki tájainkkal szemben a 20. században
nem követett fellendülés. A pusztai flóra tekintetében a Hortobágy és a Kiskunság szikesei és
homoki flórája váltak az alföldi kutatások fő célterületévé. Innentől kezdve a területre vonatkozó
florisztikai adatok igencsak szórványosak, sok
esetben a tájegység pereméről (vagy annak határán kívülről) származnak.
Általánosságban elmondható a 20. század első
felének botanikai kutatásaira is, hogy a területről adatokat átutazóban regisztráltak a kutatók,
szisztematikus kutatásokat nem végeztek. A flórakutatás addigi eredményeit Soó Rezső és Máthé
Imre (1938) foglalták össze a „Tiszántúl flórája
[Magyar Flóraművek II., Debrecen]” c. munkájukban, melybe bekerültek a korábban gyűjtött
szórványadatok. A tárgyalt terület a flóraműben
a „Sajó–Zagyva köze” része szerepel, és 87 fajnál
ismertet konkrét irodalmi vagy herbáriumi előfordulási adatot (főleg Kitaibel publikált adataira
támaszkodva). Saját adataik csak a Tisza mentéről
(Poroszló – Tiszafüred) kerültek be a flóraműbe
(pl. Pseudolysimachion longifolium, Amorpha
fruticosa, Carex divisa, Nuphar luteum, Lythrum
x scabrum) stb.). Legtöbb adattal Boros Ádám
(1900–1973) gazdagította e flóraenumerációt, aki
főleg a Tisza mentén botanizált, illetve megfordult
még Pély és Erdőtelek térségében is. Gondosan elkészített útinaplói tanúsága szerint a Hevesi-síkon
10 napot töltött 1920 és 1948 között. Átutazása
közben 52 edényes fajt jegyzett fel, melyekhez
részben herbáriumi bizonyító anyag is társul.
Gyűjtései közül kiemelhetők az alábbi ritka és
karakterisztikus fajok: Vicia biennis, Senecio
paludosus (Kisköre), Euclidium syriacum,
Turgenia latifolia (Pély), Trifolium striatum, T.
strictum (Tiszanána), Carduus hamulosus (Heves
– Átány között), Geranium divaricatum (Kápolna).
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A Hevesiványban (ma: Jásziványban) gyűjtött,
országosan ritka előfordulású Verbena supina-t
és Heliotropium supinum-ot külön is publikálta
(Boros 1938). A füzesabonyi vasúti sínek közt két
évben is gyűjti az Amaranthus crispus-t.
Ebből az időszakból származó szórványadatok ismertek Thaisz Lajostól (1910-ben gyűjtött
Kál térségében). Igmándy Zoltán Tiszanánánál a
Tisza árterén gyűjtötte többek között a Gentiana
pneumonanthe-t (Szujkó-Lacza – Sen 1977), az
Alisma lanceolatum-ot, az Eryngium planumot, a Pseudolysimachion longifolium-ot és a
Sparganium erectum-ot (Ujvárosi 1940), míg
Moesz Gusztáv Erdőteleknél Cerastium brachypetalum-ot gyűjt 1923-ban.
A múlt század második feléből, szintén csak
szórványosan fellelhető herbáriumi adatok alapján következtethetünk arra, hogy pár botanikus
– ha csak átutazó jelleggel is – járt a területen.
Bánó Lehel 1948-ban a vizsgálati terület északi határánál, Kálnál (többek között Androsace
elongata-t), míg Csapody Vera a Tarnóca-patak
mellett (Detk) Thlaspi arvense-t gyűjt.
Zólyomi Bálint akadémikus, aki az Alföld
egykori potenciális vegetációjának feltárását tűzte ki célul, szisztematikus kutatásokat kezdett a
refugiumoknak tekintett mezsgyéken (kunhalmok, földvárak, sáncok). A Csörsz-árok Dormánd
és Erdőtelek közötti szakaszának molyhos tölgyeiről (Quercus pubescens) és értékes löszflórájáról (pl. Phlomis tuberosa, Prunus fruticosa,
Nepeta pannonica, Anemone sylvestris, Echium
maculatum) stb. adott áttekintést (Zólyomi 1969,
Zólyomi – Fekete 1994). Kéziratban fennmaradtak terepi vázlatai is a molyhos tölgyek elhelyezkedéséről. Nevéhez fűződik a már a Bükkaljához
tartozó, kerecsendi Berek-erdő tatárjuharos lösztölgyesének a fitocönológiai – növényföldrajzi
értékelése is (Zólyomi 1957).
A legtöbb publikált florisztikai adat a múlt
század utolsó harmadából Almádi Lászlótól származik (Almádi 1984, 1985), aki az Észak-Jászság
kutatása keretében Tarnaörs, illetve Visznek –
Zaránk környékéről (Csörsz-árok) mutatott ki
számos, országosan ritka előfordulású növényfajt (pl. Acorus calamus, Seseli varium, Phlomis
tuberosa, Dianthus collinus, Thlaspi jankae stb.).
Érdekesség, hogy ez időben gyűjtött Tarnaörsnél
a Tarnából Gotthárd Dénes, akinek herbáriuma
ma a Magyar Természettudományi Múzeum
Mátra Múzeuma herbáriumának alapját képezi.
Ennek feldolgozását Bánkuti Károly és Nagy
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Levente végezték el (Bánkuti 1999, 2000, Nagy
2005, 2006). A Gotthárd Dénes által gyűjtött
fajok közül kiemelhető a Sagittaria sagittifolia,
a Leersia oryzoides és az adventív Hordeum
jubatum adata.
Az 1980-as években Endes Mihály debreceni
orvos kutatta a területet; több, hegylábakról lefutó növény előfordulásáról tudósított (pl. Phlomis
tuberosa, Lamium album, Colchicum autumnale;
Endes 1984, 1985). Nevéhez köthető a füzesabonyi Denár mocsári élőhely-együttesének megtalálása is (pl. Geranium pratense, Equisetum
telmateia előfordulásokkal) (Endes 1984). Ezt a
területet később részletes fajlistával és vegetációvázlattal Marschall Zoltán és Vojtkó András dolgozták fel (Marschall – Vojtkó 1989).
A kerecsendi Berek-erdőhöz kapcsolódó
Lógó-part botanikai feltárása csak később történt meg. Deli Tamás (ined.) mutatta ki számos
középhegységi elem előfordulását ezen a területen az 1990-es évek elején. A mbrus Béla a védett
Phlomis tuberosa adatait ismerteti a Hevesi-sík
déli részéről (A mbrus 1994).
A 2000-es évektől többnyire a jelen tanulmány
szerzője által gyűjtött adatok közlése történt
meg, úgymint a Nanocyperion fajok (elsősorban
Elatine spp., Verbena supina, Schoenoplectus
supinus, Lindernia procumbens stb.) (Molnár
et al. 2000, Molnár – Pfeiffer 1999, Takács et
al. 2013), a Geranium sibiricum erdőtelki adata
(Schmidt 2004) és az Orobance cernua (Barina
et al. 2005) előfordulásai. Molnár V. Attila és
munkatársai az ár- és belvizes években további
Nanocyperion előfordulási adatokat is publikáltak a területről (Molnár – Gulyás 2001). Molnár
Csaba a füzesabonyi vasútállomásról közölt két
adventív fűfajt, a Cenchrus incertus-t és a Tragus
racemosus-t (Molnár 2001).

Növényföldrajzi

áttekintés

A vizsgálati terület, a Hevesi-sík, növényföldrajzilag a Nagy-Alföld flóravidékéhez (Eupan
nonicum), azon belül a Tiszántúl flórajárásába
(Crisicum) tartozik. A terület szervesen illeszkedik a Tiszától nyugatra elhelyezkedő „puszták”
sorozatába (Tápióvidék – Jászság – Hevesi-sík
– Borsodi-Mezőség), melyek közös jellemzője a
folyószabályozásokat követő, másodlagos szikesedés, illetve a gyepterületek fragmentáltsága. A
hegylábperemi helyzet (Monor-Irsai-dombság,
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Cserhát(alja), Mátra(alja), Bükk(alja)) nagyban
elősegíti a kollin elterjedésű fajok megjelenését.
A terület északi része az érintkező hegylábperemmel mutat rokonságot, bár növényzete igen
fragmentált, jobbára meredek teraszletörésekre
(pl. kerecsendi Lógó-part), antropogén sáncokra
(Csörsz-árok) és mezsgyékre szorítkozik.
Szükségesnek tartjuk a növényzet általános
jellemzésének megadását, felhasználva a témában megjelent összefoglaló munkákat is (Zólyomi
– Simon 1969, Schmotzer 2008b).

A

növényzet általános jellemzése

Erdők
Bár az erdőterületek jelenleg a vizsgált területen
a legkisebb kiterjedésben előforduló földhasznosításnak tekinthetők (3–5% alatt), azonban
növényföldrajzi szempontból, mint az egykori
potenciális vegetáció, illetve ennek maradványai
(származékai), kiemelt jelentőséggel bírnak. A
táj a neolitikumot megelőzően – az erdőssztyepp
övnek megfelelően – részben erdősült lehetett. A
löszön előforduló, vízhatásnak nem kitett, kötött
csernozjom talajokon meglévő erdőssztyepp tölgyesek nyom nélkül tűntek el; a vizsgálati területbe nem belefoglalt Kerecsendi-erdő (Fácánosberek), úgy ismert, mint ennek a lösz erdőssztyeppnek a „locus classicus”-a (Zólyomi 1957).
A katonai felmérések térképi anyagainak feldolgozásával és a maradvány erdőssztyepp-flóra térképezése révén vált ismertté, hogy több egykori
vadaskert (fácánkert) is hasonló fiziognómiai képet mutathatott. Erre jó példa a Pusztaszikszónál
(Füzesabony) és Tarnaörsnél egykor meglévő vadaskertek származékainak felmérése. Tarnaörsön
a XVIII. sz. második felében az Orczy-család fácánkertet létesített a Tarna mentén, mely a magas árteret is magában foglalta. Szerencsénkre
számos írásos és térképi forrás maradt az utókorra, mely alapján a terület egykori természeti
állapotára is következtethetünk. Érdemes idézni
gróf Festetics Leónak, a Nemzeti Színház egykori igazgatójának visszaemlékezését, aki 1820-ban
járt a vadaskertben: „Az eörsi fácános olly szép
liget, minőt magam, ki pedig igen sok fácánkertet
bejárék, még sehol sem találtam. Nem hiányzik
ott semmi: megvan ép úgy az erdőnek szépsége,
mint a tenyésztésre szükséges minden körülmény. Az egész fáczánost a Tarna folyó mintegy
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18 ölnyi (32,4 m) szélességben átmetszvén, azt
három részre osztja... Van ott magas erdő, sűrű
bokor, tövises cserje, a bogyók minden neme...”
(Pálosné 1998, Csiffáry 2002).
Löszön kialakult erdőssztyepperdők hiányában az erdőssztyepp elemeinek (pl. Anemone sylvestris, Iris variegata, Tanacetum corymbosum)
előfordulása unikálisnak tekinthető az egész területen.
A lösztölgyesekhez hasonlóan a homoki
erdőkből sem maradtak hírmondók. K itaibel
leírásai kiemelt jelentőségű forrásmunkának
tekinthetők a Hevesi-erdővel kapcsolatban. Úti
naplója az egyetlen írott dokumentum, mely az
erdő egykori florisztikai összetételét mutatja. Az
erdő fajkészletének XIX. századi leírásával vált
bizonyítottá, hogy a Hevesi-homokhát erdeje
fajkompozícióját tekintve igen hasonlatos volt a
Duna–Tisza-köze északi részében ma is meglévő,
ligetes erdőssztyepperdőkhöz (pl. Pusztavacs,
Nagykőrös), de a Mátra vonulatának közelsége révén számos, középhegységi jellegű faj (pl.
Doronicum hungaricum, Adonis vernalis, Orchis
ustulata) fennmaradását is biztosította. A hevesi
erdő az erdőssztyepperdők átmeneti típusát képviselhette mind növényföldrajzilag, mind pedig
florisztikailag a homoki (Duna–Tisza-köze) és
a lösz (hegyláb, Kerecsend) erdőssztyepperdők
között. Az erdő teljes pusztulásával a jelzett növényfajok mai előfordulása nem igazolható, a kipusztulás – az erdőssztyepp és a kollin elemeket
tekintve – véglegesnek tekinthető. Az egykori
erdő mezsgyéjét képező dűlőutak florisztikai felmérését elvégeztük, melynek következtében számos, értékes erdőssztyeppfaj állományát sikerült
ismét megtalálni (pl. Amygdalus nana, Phlomis
tuberosa, Thalictrum minus, Rosa gallica, Melica
altissima), minden esetben keskeny mezsgyére szorulva. Az egykor 900 hektár kiterjedésű
Hevesi-erdő feldarabolódását és teljes pusztulását a 4. ábra ismerteti.
Sziki tölgyesek meglétéről a Hevesi-síkon
sem írott dokumentum, sem recens előfordulás
nem ismert (Soó R. 1960). Valószínűleg a tájátalakító munkák (beszántás, csatornaépítés,
vízelvezetés) során igen korán áldozatul estek,
azonban a sziki tölgyesekre, illetve ezek tisztására jellemző sziki (magas ártéri) magaskórósok
fajkészlete a mai napig szépen megőrződött (pl.
Peucedanum officinale, Iris spuria, Aster sedifolius, A. linosyris, Artemisia pontica stb.).

flórakutatásának eredményei

A Hevesi-ártér területén a Tiszát és a beömlő
patakokat végig ligeterdők kísérték (puhafa- és
keményfa-ligeterdők). A mentett oldali, egykori
ártéren ezek ma már nem fordulnak elő. A vízfolyások mentén kisebb fragmentumaik találhatók (pl. Hanyi-éri-főcsatorna). Állományaik jelenlegi képét az inváziós fásszárúak határozzák
meg (pl. Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica,
Amorpha fruticosa).
A jelenlegi erdősültséget kivétel nélkül erdőtelepítések (kultúrerdők) és fasorok (mezővédő
erdősávok) képviselik a tárgyalt területen. Ezek
természetessége, fajkészlete nagyban függ az
erdőt alkotó fafajoktól és az erdőművelés módjától. Az üde lomberdei fajok ma kivétel nélkül
telepített tölgyesekben (pl. Pély: Makkos-erdő,
Jászivány: Iványi-erdő, Boconád környéki erdők, mezőtárkányi Tárkányi-erdő) fordulnak
elő, különösen jellemzőek bennük a pionír élőhelyekre betelepülő páfrányfélék és orchideák (pl.
Dryopteris spp., Epipactis spp., Cephalanthera
spp.). Az önregenerálódó erdők szinte kivétel
nélkül idegenhonos fafajokból szerveződnek (pl.
fehér akác, zöld juhar, amerikai kőris, keskenylevelű ezüstfa).

Cserjések
A cserjések részesedése igen alacsony a területen (0,01% alatti). Ezek jelentős része is inkább töviskes fajokból (Prunus spinosa, Rosa
spp., Crataegus monogyna) álló szegélycserjés,
többnyire a szántóföldi kultúrák és a dűlőutak
közé ékelődve. Az erdőssztyeppcserjések (vezérfajai: Prunus fruticosa, Rosa gallica), bár a
cserjéseken belül kis részesedéssel bírnak, növényföldrajzi szempontból is igen jelentősek
a területen. Ezek előfordulása a kistáj északi,
hegylábperemi részére korlátozódik (pl. a Lógópart, Csörsz-árok).

Szárazgyepek,

füves élőhelyek

A gyepek a földhasznosításból nagyobb részesedéssel bírnak, de erős fragmentáltság jellemzi
őket. A legnagyobb kiterjedésű gyepterületek sem
igen érik el az 500 hektáros kiterjedést, azok közé
is szántó- és erdőterületek, települések ékelődhetnek. Ez jelentős különbségnek mutatkozik az
érintkező Borsodi-Mezőséggel és a Tisza túlpartján található Hortobággyal szemben, ahol nagy
kiterjedésben találhatók összefüggő gyepek.
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4. ábra. A Heves környéki erdők kiterjedésének változása a térképi dokumentumok alapján (1783–1933)
Figure 4: Change of the extent of forests around Heves based on map sources (1783-1933)
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Az Alföldet érintő történeti változások a vizsgált területen is jelentkeztek. Az Alföld a 14. századtól az ország fő állattenyésztő körzetévé vált,
a gabona- és szőlőtermesztés a magasabb hátakra
szorítkozott, míg – az ártéri erdőket leszámítva
– az Alföld teljesen fátlanná vált. A török hódoltság idején számos település elnéptelenedett,
mely szintén az extenzív területhasznosítás felé
mutatott. Ekkor a legelőként használt gyepterületek aránya jelentősen megnőtt, kialakítva a
„kultúrsztyepp” általános képét. A katonai felmérési térképek a magasabb hátakon már jelentős szántóterületeket ábrázolnak, de a gyepek
összkiterjedése még jóval nagyobb volt. A Tiszaszabályozás és az azt követő csatornázás jelentette a gyepterületek feldarabolódásának következő
stációját. A mezőgazdaság iparosításával, különösen a II. világháborút követően, az extenzív
hasznosítás igen alacsony fokra esett vissza, főképp a településekhez közeli legelőterületekre
és háztáji szántókra korlátozódott. A kisparaszti
gazdálkodást nagyüzemi szántók váltották fel,
melyekre a homogén, tagolatlan birtok jellemző.
A száraz évtizedekben számos mocsarat („fertőt”) feltörtek, csatornázással a határ nagy részét
művelhetővé tették.
A gyepterületeken belül, a talajadottság alapján, célszerű megkülönböztetni a lösz-, a sziki,
a homoki gyepeket, illetve a vízhatásnak kitett
mocsárréteket, mocsarakat. A lösz erdőssztyepp
gyepjei kettős megjelenést követnek. A maradványfajokban gazdagabb flóra a hegylábperemről
lefutó teraszletörésekre (Laskó: Lógó-part, Benepatak terasza, Tarna teraszai) és mezsgyékre
szorult vissza (jellemző fajai: Phlomis tuberosa,
Peucedanum spp., Campanula bononiensis,
Silene bupleroides, Rosa gallica, Chamaecytisus
virescens, Galium glaucum, Thalictrum minus,
Seseli varium, Trifolium alpestre stb.). A szikes
felszínből kiemelkedő löszgyepek nagyobb kiterjedésűek, de számos esetben a zoogén hatás
miatt löszlegelőkké degradálódtak. A maradványelemek aránya itt alacsonyabb, de az előforduló löszgyepfoltok vegetációtörténeti szempontból is jelentősek (pl. jásziványi Templom-dűlő,
dormándi Nagy-Hanyi, Sarud környéki gyepek).
A taposás révén kialakuló löszdegradátumokban
országosan ritka fajok is előfordulhatnak (pl.
Echium italicum, Salvia aetiops, Aegilops cylindrica, Kochia prostrata stb.). A határhalmok,
mezsgyék jellemző, de szórványosan előforduló faja az Agropyron cristatum és a Carduus
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hamulosus. A területen előforduló kunhalmokon ősgyepet nem találunk. A terület nagyfokú
fragmentációjából következően a mezsgyék nagy
számban és változatosságban fordulnak elő, tájképi meghatározó voltuk sem elhanyagolható. A
Csathó (2009) által tipizált mezsgyetípusok (kísérőmezsgyék, közölt mezsgyék, szabadmezsgyék,
illetve elsődleges és másodlagos mezsgyék) széles spektrumban fordulnak elő a vizsgálati területen. A Csörsz árkán és különösen a Lógó-parton
a középhegységi hatásoknak köszönhetően már
Brachypodium pinnatum vagy Stipa tirsa dominálta félszáraz gyepeket, erdőspuszta-réteket is
találunk.
A térség egyik legmarkánsabb növényzeti típusát a szikesek adják, melyek kialakulásában
és fennmaradásában nagy szerepet játszottak az
antropogén tényezők. Korábbi növényföldrajzi
munkánk a tiszai Alföld szikespusztáit egységesen „másodlagos kialakulásúnak” tekintették.
Kitaibel útinaplói, illetve Bél Mátyás 18. századi megyeleírása alapján azonban bizonyítást
nyert, hogy ősi szikesek is találhatók a területen
(Molnár 2008, Bél 2001). Bél Mátyás a következőket említi megyeleírásában: „…Körös-körül
puszta földterületeket látunk, ahonnan a fű is eltűnt, beljebb a marhák, tehenek és ökrök és növendékmarhák járják, a sótól úgy fehérlik, mintha behintették volna. ez pedig nem más, mint a
talajt átitató sziksó, amit a marhák széttaposnak
a nedves földön, és mikor isszák a vizet, magát a
sziksót is felnyalják a sáros vízzel együtt…”.
A területen előforduló ősi szikesek flórája
gazdagnak tekinthető, számos specialista szikfaj
előfordulása ismert. A társulások – összevetve
más gyeptársulásokkal – fajszegények, ugyanakkor a geomorfológiai „mikrodomborzatnak”
megfelelően nagyon mozaikosak. A mozaikosság
a vízborítás időtartamától, a talaj szikesedésének
és eróziójának mértékétől függ. Ez a megállapítás leginkább a padkás szikesekre vonatkozik,
melyek legszebb képviselői a pélyi Hosszú- és
Ludas-fertőben, a jásziványi Templom-dűlőben,
illetve Sarud térségében találhatók, de kevésbé
tagolt formában, a térség pusztáiban szinte mindenhol találkozhatunk jellegzetes társulásaival.
Maga a „fertő” kifejezés jellegzetes etimológiai-tájtörténeti emléket hordoz, lévén a sertésekkel „járatott”, gyékényes mocsarak (pl. Ludas-,
Hosszú-, Bika-, Király-, Nagy-, Balog-halomfertő stb.) helyi elnevezéseként használták. A
szikesek erózióbázisát ezen sziki mocsarak,
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szikes rétek adják, melyekről általánosságban
elmondható, hogy állományaik szélsőséges vízviszonyokhoz alkalmazkodtak, és többnyire
magas termetű szálfüvek homogén állománya
jellemzi. Egyes állományaik a kevéssé szikes
mocsárrétekhez, míg az erősebben szikesedő típusok a szikes mocsarakhoz, szikfokgyepekhez
közelítenek. A szikes réteket a szikerek kanyargós hálózata veszi körül, melynek feladata a
padkákról lemosódó szemcsés anyag szállítása a
szikes mocsarak felé. (5. ábra)

Vizes

élőhelyek

Az időszakos vízborítású, szikes mocsarak átmenetet jelentenek a vizes élőhelyek felé. Ez a
növényzeti típus szenvedte el a legnagyobb veszteségeket az elmúlt évszázadokban (Baráz 2014).
Nyom nélkül tűntek el azok a vízfolyások, melyek a Tiszával való szerves kapcsolatot mutatták
(pl. Pély alatt a Nagy-Belső-tó, a Türügy-folyása
stb.). Jelenleg az állandó vizeket a mesterséges
tavak (halastavak, pl. Kiskörei-halastavak), a
patakok (Laskó, Eger, Rima, Tarna, Tarnóca) és
nagyobb csatornák képviselik. Utóbbiak részben egykori vízfolyások medrét követik (pl.
Hanyi-éri főcsatorna a Laskó egykori medré-

ben) vagy vízügyi beavatkozás révén alakultak
ki (pl. Jászsági főcsatorna). A kis kiterjedésű
vizes élőhelyek azonban még maradvány jellegű
flórának adhatnak otthont (pl. Salvinia natans,
Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, Potamogeton spp.).
A nem szikes jellegű vízterek, mocsárrétek
elterjedése alárendelt a terület talajadottságai miatt, főleg a Hanyi-ér mentén, illetve homokterületek peremére jellemzőek. A kékperjés kaszálóknak is csak kis, megszűnőben lévő állománya vált
ismertté (Erk és Füzesabony határában). Ezeken
a kaszálóként hasznosított réteken jellemzőek
az alábbi fajok: Molinia caerulea, Sanguisorba
officinalis, Carex flacca, Serratula tinctoria,
Galium boreale, Gratiola officinalis, Achillea
asplenifolia, Lotus tenuis.

Agrárélőhelyek,

Mivel a legnagyobb területhasznosítási formának
az agrárélőhelyek mutatkoznak, így ezek flórája
meghatározó a területen. Bár Heves megye déli
járásai relatíve alacsony népsűrűségűek (Hevesi
járás: 50 fő/km2, Füzesabonyi járás: 53 fő/km2), a
sok település és külterületi lakó, illetve mezőgazdasági ingatlan megléte miatt jelentős a ruderális

5. ábra. Szolonyec szikes növényzet profilja a Hevesi-síkról (Táborská Jana rajza)
Figure 5: Profile of solonetz sodic vegetation of the Heves Plain (draw of Jana Táborská)
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élőhelyek száma és kiterjedése is. Viszonylag
kevés információval rendelkezünk a korábbi évszázadok szántóföldi művelésének intenzitásáról,
kiterjedésük változása azonban jól nyomon követhető a katonai térképek feldolgozásával. A magasabb hátakon már a 19. század elején domináns
volt a szántóföldi hasznosítás, igaz, tömbjeik még
nagy gyepterületek közé ékelődtek. A tanyás településszerkezet részben az érintkező Jászsághoz
hasonlóan jellemző volt, nemcsak a homokhátságon (lásd Csász-puszta, Sárga-puszta, Alatkapuszta), hanem a kötött talajú területrészeken is
(lásd Fogacs-puszta [Tarnaméra], hevesiványi tanyák [Pély], Bútelek [Heves]). A Kitaibeltől származó leírások nagyszámú szántóföldre vonatkozó
adatot tartalmaznak. Ebben az időszakban egyes
legelőgyomok a szántókon, illetve azok szegélyében is előfordultak (pl. Bupleurum rotundifolium,
Echium italicum, Carduus hamulosus, Hesperis
tristis). A vetésszerkezetet követő archeophyton
gyomnövényeink szerepe végig meghatározó
a területen. Egyes fajaik – már 15 éves távlatban is értékelhető – visszaszorulást mutatnak,
pl. Centaurea cyanus, Myagrum perfoliatum,
Euphorbia exigua, Turgenia latifolia, Caucalis
platycarpos stb. A területről kipusztultnak tekinthető listában (lásd a későbbiekben) igen magas
arányban találunk gyomnövényeket. Az inváziós
fajok előretörése a 20. század második felében következett be. Mivel az adventív flóra fajairól csak
igen szórványos, archív adattal rendelkezünk, felméréseink – már csak a 15 éves időtávlat alapján
is – jó alapot adhatnak egyes fajok előretöréséről.
Például a korábban elsősorban a homokterületeken elterjedt Asclepias syriaca tömegesen jelent
meg az ezredforduló környékén a kötött talajú
területeken, részben élőhely-preferenciáját is bővítve. Más esetekben fajcserék következhettek be,
így a Xanthium strumarium-ot számos termőhelyen az inváziós X. italicum váltotta fel.

A

terepi felmérések és a flóra

kiértékelésének módszertana

A kiértékelés és elemzés alapjául szolgáló fajlista
jelentős része a recens adatok összegyűjtéséből,
rendszerezéséből állt össze. A kutatástörténet ismeretében az archív irodalmi és herbáriumi adatok jóval kisebb arányban állnak rendelkezésre
a területről, azonban mint fontos flóratörténeti
adatok mindenképpen feldolgozásra kerültek.
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Recens előfordulásúnak tekintettük az 1980 után
gyűjtött, publikált adatokkal rendelkező fajokat.
A flóralista nem tartalmazza azon dísz-, gyümölcstermő és zöldségnövény fajokat, melyek
településekhez köthetők és alkalmi kivadulásuk
sem jellemző. A külterületeken spontán felverődő vagy kultúrmaradvány-fajokat – mint alkalmi
kivadulókat, megtelepedőket – viszont tartalmazza a lista (pl. Ribes spp., Ricinus communis,
Trifolium incarnatum, Portulaca grandiflora,
Melissa officinalis, Iris × germanica, Juglans regia, Cydonia oblonga stb.)
A recens adatgyűjtés vázát jórészt a szerző
1999 és 2014 közötti terepi munkája adta. A 15 év
során, váltakozó intenzitással, összesen 291 napról kerültek feldolgozásra adatok, számszerűen
összesen 31 956 adatrekord. Az egyes felmérési
évek terepnapjainak, illetve az azokon gyűjtött
florisztikai adatoknak a számát a 6. ábra (a-b)
mutatja. Az elterjedési mintázatoknál ismertetett area-térképeknél felhasználtuk Ambrus Béla,
Ferenc Attila, Magos Gábor, Pozsonyi András,
Sulyok József, Tóth László és Urbán László
florisztikai adatait is.
A terepi adatokat kézi GPS készülékkel vettem
fel és MS Access adatbázis-kezelőben, majd 2004től ArcGIS térinformatikai rendszerben rögzítettem. Az adatok a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
biotikai adatbázisának részét képezik.
A felmérések részben a Széchenyi-terv keretében futó, országos flóratérképezési programhoz kapcsolódtak, így a pontadatok rögzítési
gyakoriságának (léptékének) megválasztásánál
az alábbi szempontrendszert követtem. A felmérések természetvédelmi gyakorlati vonatkozásai
alapvetőek voltak, ebből következően a védett és
országosan is veszélyeztetett fajoknál az adott
populáció mind teljesebb felmérését végeztem
el. Ezekben az esetekben a GPS-es bemérést
úgy végeztem, hogy a csoportok közepén felvett
EOV-koordinátákhoz rendeltem hozzá az egyedszámadatokat. Minden olyan csoport bemérésre
került, mely a GPS pontosságának kétszeresén
kívül található (átlagosan 20–30 méterenként).
Ezáltal finom felbontású elterjedési (range) térképek is előállíthatók. Az országos szintű védettség és veszélyeztetettség mellett a lokálisan
ritka fajoknál törekedtem arra, hogy a dűlők (lokalitások) szintjén populációs szintű adatfelvétel
történjen. A dűlők (lásd alább) ebben az esetben
ugyanolyan „lekérdezési egységeket” képeznek,
mint a hálóegységek kvadrátjai. Az országosan
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és regionálisan is gyakori fajoknál igyekeztem
nagyobb hálóegységek (elsősorban KEF) szintjén
adatot gyűjteni.
Mivel az észlelési adatokat pontobjektumként
vettem fel, ebből következően bármilyen, jelenleg
használatos hálóegységi rendszerben történő lekérdezéshez jól használhatók (pl. közép-európai
flóratérképezési háló: KEF vagy CEU (Niklfeld
1971, K irály – Horváth 2000), UTM rendszerű
kvadrátrendszer (Dévai et al. 1997), az európai
uniós adatszolgáltatást használó ETRS vetületi
háló). A 7. ábra (a-d) a Cirsium brachycephalum
elterjedési mintázatát mutatja példaként, ponttérkép és lekérdezési hálóegységek (KEF, UTM,
ETRS) alapján.
A dűlőnevek katasztere a florisztikai felméréssel párhuzamosan készült el, szintén térinformatikai poligonfedvény formájában. Ennek
névanyaga, mind térképi forrásokat (1:10 000-es
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és 1:25 000 léptékű topográfiai térkép, kataszteri
térképek, katonai felmérések térképei), mind lokális névanyag-forrásokat használt (Pelle 1980a,
b, 1988). Mivel csak kevés, dűlőnévvel jelzett lokalitású archív adat ismert a területről, így a régi
földrajzi nevek megfeleltethetősége jóval egyszerűbb volt, mint a hegy- és dombvidékekre készült
flóraművek esetén (lásd Barina 2006).
Az archív adatoknál részben megtörtént azok
térinformatikai interpretációja, melyet nagyban
nehezített az adatok lokalizációjának pontatlansága (pl. legtöbbször csak településnév volt
megadva). Ezen adatoknál az interpretációt úgy
végeztük, hogy az adott faj ökológiai igényeinek
megfelelő, legtipikusabb területrészhez vontuk
az adatot, de recens dűlőnevet nem generáltunk hozzá. A herbáriumi adatgyűjtés elsősorban a Magyar Természettudományi Múzeum
Növénytárában (BP) történt.

7. ábra. A Cirsium brachycephalum elterjedési térképe a) hagyományos ponttérkép; b) közép-európai flóra-térképezési háló
(KEF); c) UTM rendszerű hálótérkép és d) ETRS hálótérkép szerint
Figure 7: Distrubution map of Cirsium brachycephalum according to, a. traditional dotmap, b. Central European Mapping System (CEU), c. UTM
grid, d. ETRS grid
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Az összeállított fajlista nevezéktana Király
(2009) munkáját követi, a magyar nevek vonatkozásában Priszter (1998) munkáját vettem figyelembe. A kiértékeléskor használt flóraelem- és
életforma-besorolások a Flóradatbázis 1.2 attribútum-állományából származnak (Horváth et al.
1995).

A

flóra kiértékelése

A

flóra értékelése a számok tükrében

A Hevesi-sík flóralistája jelen ismereteink szerint
összesen 998 taxont foglal magába, melyben alfajokat és fajhibrideket is feltüntettek. Bár az alföldi kritikai flóraművek adatai nem kerültek aktualizálásra, a Hevesi-sík flórája – figyelembe véve
a honos erdők szinte teljes hiányát, a másodlagos
és antropogén élőhelyek magas részesedését is –
gazdagnak mondható (1. táblázat).
A taxonok összesen 104 növénycsaládot reprezentálnak, melyek közül legtöbb fajjal a fészkesek (Asteraceae), a pázsitfűfélék (Poaceae)
és a pillangósvirágúak (Fabaceae) családja képviseltetett. A teljes hazai flórához viszonyítva
jól reprezentált a síksági elterjedésű (pusztai,
illetve ruderális jellegű) Chenopodiceae (48%),
Polygonaceae (42%) valamint a Lamiaceae
(44,8%) és Scrophulariaceae (43%) családok is.
A minimálisan 20 fajjal reprezentált családok listáját a 2. táblázat mutatja.
A flórát képező fajok honosság szerinti besorolása másodlagos élőhelyekkel jellemezhető kistáj
esetében nem egyértelmű. Nem elegendő az országos honossági besorolás átvétele. Számos faj
ismert, mely eredendően a flóra honos tagja volt,
de jelenleg csak kultúrában fordul elő, vagy olyan
faj is ismert, mely hazánkban domb- és hegyvidékeken honos, azonban a területen csak kultivált
előfordulásai ismeretesek (pl. az erdészeti fafajok
jelentős része). Ennek megfelelően számos átmeneti (köztes) kategóriát is bevezettem a honosság
megítélésében. A Hevesi-sík flórájának eredet
szerinti megoszlását, jellemző példákkal a 3. táblázat ismerteti.
A honos fajok száma 848, mely a teljes flóra
közel 87%-át teszi ki. Az erős kultúrjelleg miatt
jelentős az adventív (idegenhonos) elemek aránya
is (közel 10%), melyből jelentős részesedéssel
bírnak az inváziós jellegű fajok (összesen 19 faj).
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A honosnak tekinthető fajok közül 76 csak archív
irodalmi és/vagy herbáriumi adattal rendelkezik,
így a flóra honos taxonjainak száma jelenlegi ismereteink szerint 788.
Egy adott táj flórájának eredetére utal a flóraelem-csoportok kiértékelése. A hazai flóracsoportok megoszlásához hasonlóan dominálnak az
európai csoport képviselői (49,6%). A hazai flórára elkészült megoszlással összevetve (4. táblázat) jól megfigyelhető, hogy a kontinentális (össz.
18,5%, ideértve a ponto-mediterrán, pontuszi,
ponto-pannon flóraelemeket) és a kozmopolita
csoportok (9,5%) a hazai flórához képest jobban
reprezentáltak a területen. Míg a kontinentális
flóraelemeknél ez a terület pusztai jellegéből adódik, addig a kozmopolita elemek jelentős részét
a tág tűrésű, széles elterjedésű gyomfajok teszik
ki. A környezeti adottságokból és a növényföldrajzi kapcsolatokból következően a mediterrán,
az atlanti és a magashegyi csoportok jóval kisebb
részesedésűek. A pannon endemizmusokat 8 faj
képviseli a területen, melyek közül kettő mára kipusztultnak (Ex.) tekinthető:
Achillea asplenifolia
Armoracia macrocarpa (Ex.)
Centaurea scabiosa subsp. sadleriana
Cirsium brachycephalum
Dianthus pontederae
Iris arenaria (Ex.)
Limonium gmelini subsp. hungaricum
Thlaspi jankae
A flórának az adott táj ökológiai adottságokhoz való adaptációját mutatja az életformák
(Raunkiaer-rendszer) eloszlása is. Az életformák értékelése során az átmeneti (kettős) jellegű életforma-típusoknál (pl. HH-G, Ch-N, THG) megosztva, mindkét kategóriát figyelembe
vettük (5. táblázat). A klímaövnek megfelelően
dominálnak az évelő hemikriptofitonok (37,5%).
A hazai flóra átlagánál magasabb az egy- és kétéves fajok aránya (Th = 29,6% és TH = 5,7%),
mely egyértelműen a természetes és gyom jellegű, pionír élőhelyek meglétére utal (a szántóföldi
gyomnövények jelentős része is idetartozik). A
fásszárúak aránya a hazai átlagértékhez közelít,
azonban megjegyzendő, hogy ezen elemek jelentős része a kultivált fajok közé tartozik. A vizes
élőhelyek (ideértve a halastavakat, kubikokat,
csatornákat, árkokat) előfordulása miatt a vízinövények (pl. hínárfajok) a flóra 6,5%-át teszik ki,
meghaladva országos arányukat.

A H evesi-sík

Feldolgozott terület (kistáj)

Fajszám
(Taxonok száma)

Észak-Alföld
Kiskunsági Nemzeti Park
Hortobágyi Nemzeti Park (és környezete)
Hevesi-sík

Közelítő
területe (km2)

1126
1311
951
998

2.800
3.200
2.000
1.200

flórakutatásának eredményei

Hivatkozás
Finta 1994
Szujkó -L acza – Kováts 1993
Szujkó -L acza 1982, Molnár 2005

1. táblázat. Egyes alföldi tájak flórájának összevetése fajszám (taxonszám) alapján
Table 1. Comparison of the flora of some plain areas, based on the number of species (taxons)

Növénycsalád

Fajszám
A teljes Hevesi-sík flórájára Fajszám
A teljes hazai flórára vonatkozó
(Hevesi-sík) vonatkozó arány (%)
(Magyarország) reprezentáltsági arány (%)

Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Scrophulariaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Ranunculaceae
Chenopodiaceae
Liliaceae
Boraginaceae
Polygonaceae

123
90
74
50
47
41
40
37
37
35
34
25
22
21
20

12,3
9,0
7,4
5,0
4,7
4,1
4,0
3,7
3,7
3,5
3,4
2,5
2,2
2,1
2,0

333
232
183
154
105
219
93
112
112
95
92
52
76
51
48

36,9
38,8
40,4
31,8
44,8
18,7
43,0
33,9
33,0
36,8
37,0
48,1
28,9
41,2
41,7

2. táblázat. A Hevesi-sík növényfajainak megoszlása családok szerint (a fajszám és a teljes flórához viszonyított arány feltüntetésével)
Table 2: Distribution of plant species of Heves Plain, based on the families

Kód
H
H (A)

Státusz
honos fajok, ideértve az
archeofiton gyomokat is
honos fajok, részben adventív
jelleggel

Fajszám (db) Arány (%)
855

86,5

Androsace elongata, Galium verum, Glyceria maxima,
Limonium gmelinii, Thesium arvense

2

0,2

Galium odoratum, Padus avium

7

0,7

H (K)

honos fajok, részben
kultiváltan is

H?

honosságuk kérdéses

8

0,8

K

kultivált (termesztett) fajok

12

1,2

K (H)

kultivált (részben honos)
adventív fajok, a területen nem
honosak
adventív fajok, inváziós jelleggel
adventív fajok, részben kultiváltak is

2

0,2

53

5,4

19

1,9

40

4,0

A
A!
A (K)

Jellemző példa

Amygdalus nana, F. excelsior,
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, Quercus cerris,
Q. robur
Arum orientale, Carpinus betulus, Mercurialis perennis
Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Pinus
spp., Tilia spp.
Acer platanoides, Corylus avellana
Datura stramonium, Oxalis spp., Panicum ruderale,
Tragus racemosus, Veronica persica
Echinocystis lobata, Elaeagnus angustifolia, Robinia
pseudoacacia, Solidago spp.,
Hippophaë rhamnoides, Morus alba, Prunus cerasifera,
Tamarix tetranda,

3. táblázat. A Hevesi-sík flórájának eredet (honosság) szerinti megoszlása
Table 3: Distribution of the flora of Heves Plain, based on its origin
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Altípusok

adventív csoport
kozmopolita csoport

adventív (ADV)
kozmopolita (KOZ)
cirkumpoláris (CIR), eurázsiai
európai csoport
(EUA), európai (EUR), közép-európai (CEU)
kontinentális (CON), pontuszi
(PON), ponto-mediterrán (PoM),
kontinentális csoport
ponto-pannon (PoP), turáni (TUR),
szarmata (SAR)
mediterrán (MED), szubmediterrán
(SME), keleti-szubmediterrán
mediterrán csoport
(SMO), pannon-balkáni (PaB),
balkáni (BAL)
atlanti-szubmediterrán (AsM).
atlanti csoport
szubatlanti (SAT)
északi és magashegyi alpesi (ALP), alpin-balkán (ALB),
csoport
dácikus (DAC)
endemikus
pannon endemizmus (PAN)

Taxonok
száma (db)

Aránya
(%)

Hazai flóra
aránya (%)

Különbség a hazai
teljes flórán belüli
arányhoz képest (%)

104
95

10,4
9,5

12,7
5,9

-2,2
3,7

495

49,6

45,8

3,9

184

18,5

12,7

5,7

90

9,0

10,8

-1,8

18

1,8

4,7

-2,8

3

0,3

3,5

-3,2

8

0,8

4,0

-3,2

Taxonok
száma (db)

Aránya
(%)

Hazai flóra
aránya (%)

Különbség (%)

100,5
24
372
81,5
65,5
56,5
295
3

10,2
2,4
37,3
8,2
6,6
5,7
29,6
0,3

11,2
4,0
40,0
12,0
5,2
1,8
25,5
0,2

-1,2
-1,6
-2,7
-3,8
1,3
3,8
4,0
0,1

4. táblázat. A Hevesi-sík flórájának flóraelem-megoszlása
Table 4: Distribution of floristic elements of Heves Plain

Életformacsoport

Altípusok

Phanerophyta

fák, cserjék, félcserjék (MM, M, N)
törpecserjék (Ch)
hemikriptofitonok, évelő fajok (H)
geofitonok, évelő fajok (G)
helofitonok, vízinövények (HH)
kétéves fajok (TH)
egyéves fajok (Th)
epifitonok (E)

Kryptophyta

5. táblázat. A Hevesi-sík flórájának életforma-megoszlása
Table 5: Distribution of the flora of Heves Plain, based on life-forms
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A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján a
Hevesi-sík védett, hajtásos növényfajainak száma
93. Ebből 90 fajt honosnak tekinthetünk, további 3 faj (Hippophaë rhamnoides, Ribes nigrum,
Sempervivum tectorum) kultivált, illetve alkalmi
kivadulásai váltak ismertté a területről. A területen talált Hesperis matronalis alakkörébe tartozó, inváziós jelleget mutató faj taxonómiailag
nem feleltethető meg a védettséget élvező fajnak.
Az Amygdalus nana-t – bár több kultivált előfordulása is ismert – honosnak tekintjük a területen.
A védett fajok közül hét faj szerepel az Európai
Unió (EU) élőhelyvédelmi irányelvének II. és/
vagy IV. függelékében, melyek közül 5 recens
előfordulással is bír:
Cirsium brachycephalum – II., IV
Echium maculatum – II., IV
Iris arenaria (Ex.) – II, IV
Lindernia procumbens – IV
Pulsatilla grandis – II, IV
Thlaspi jankae – II, IV
Marsilea quadrifolia (Ex.) – II, IV
Ebből a szempontból is kiemelendő a kere
csendi Lógó-part, mely három, közösségi jelentőségű növényfaj (Echium maculatum, Pulsatilla
grandis, Thlaspi jankae) előfordulásával unikális
jelentőségű az alföldperemi Natura 2000 területek között. A 90 védett és fokozottan védett
(FV!), hajtásos növényfajból csak régi, archív
adattal rendelkező, ezért kipusztult státuszú (Ex.)
az alábbi 24 faj:
Achillea ochroleuca
Ajuga laxmannii
Alkanna tinctoria
Armoracia macrocarpa (FV!)
Astragalus dasyanthus (FV!)
Astragalus exscapus
Astragalus varius
Carex bohemica
Crambe tatarica (FV!)
Doronicum hungaricum
Erysimum odoratum
Fritillaria meleagris
Iris arenaria
Marsilea quadrifolia
Orchis ustulata
Peucedanum arenarium
Plantago maxima (FV!)
Polygala major
Ranunculus illyricus

flórakutatásának eredményei

Scorzonera purpurea
Sisymbrium polymorphum
Spiraea crenata
Trifolium vesiculosum (FV!)
Vicia biennis (FV!)
A védett és fokozottan védett (FV!) fajoknak
összesen 27,7%-a kipusztultnak tekinthető a területről, mely az elmúlt kétszáz év jelentős természetátalakító tevékenységére is felhívja a figyelmet. A kipusztultnak tekintett fajok között jelentős
arányban találunk lösz- és homokpusztai fajokat,
ahol egyértelműen az élőhelyek felszámolása vezetett az eltűnéshez. A mocsári és hínárfajoknál a
vizes élőhelyek átalakítása, a Tisza szabályozása
nevezhető meg a kipusztulás fő okaként.
A teljes flóra vonatkozásában további 37 fajt
tekinthetünk kipusztultnak a területről. A kipusztult fajok között a lösz-, homoki és mocsári fajokon túl ez a lista extenzív gyomokat is tartalmaz
(pl. Bromus secalinus, Bupleurum rotundifolium,
Camelina rumelica, Glaucium corniculatum,
Herniaria glabra, Scandix pecten-veneris, Silene
gallica stb.). Ezen fajok eltűnése egyértelműen a
nagyüzemi mezőgazdaság előretörésének számlájára írható. Pinke Gyula és munkatárai által a
gyomfajokra összeállított, hazai veszélyeztetettségi listán (Pinke et al. 2011) 30 olyan faj szerepel, ami a Hevesi-síkon is előfordul, ezek közül
azonban csak 20 fajnak ismert aktuális adata.
A listán szereplő fajok közül a szikesedő, belvizes szántókhoz köthető fajok (pl. Elatine spp.,
Ranunculus lateriflorus, Juncus sphaerocarpus)
még erős állományokban ismertek a területről.
A gyomflóra veszélyeztetettségét mutatja az is,
hogy számos, ezen a listán szereplő fajnak 1–2
recens, sok esetben lappangó előfordulása ismert csak a területről (pl. Allium atropurpureum,
Ceratocephala testiculata, Coronopus squamatus, Helminthia echioides, Misopates orontium,
Turgenia latifolia).

Az

elterjedési mintázatok értékelése

A Hevesi-sík, átmeneti elhelyezkedésénél fogva, két markáns tájrészt köt össze: a Magyar
Középhegységet (Matricum) a Tisza allúviumával. Ez a sajátos fekvés eleve adja a lehetőséget,
hogy a flóra elemeinek térképezésével esetleges
észak-déli florisztikai grádienseket határozzunk
meg. A gradiensek megrajzolásán túl, régiós
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szinten elterjedésimintázat-típusok meghatározására is kísérletet tettünk. A chorológiai (areageográfiai) munkák során ismertté vált, hogy a
közepesen gyakori fajok alkalmasabbak a mintázati törvényszerűségek megragadására, mint
az egyes tájakon előforduló, unikális elemek
(lásd pl. Fekete et al. 1999). Ezek nagytájszintű
elterjedése közepesen ismert, azonban regionális
flóratérképezéssel ez a mintázat nagyban finomítható. A mintázattérképek megrajzolásában csak a
recens előfordulásokat vettem figyelembe.

Á ltalánosan

elterjedt, síkvidéki fajok

A területet benépesítő flóra jelentős részét a síkvidéki elemek alkotják. A fajok egy része széles
elterjedést mutat, míg mások szűkebb elterjedésűek és erősen kötődnek speciális talajadottságokhoz.

Szikesekhez

köthető fajok

A szikesekhez köthető halofitonok aránya
magas a területen, mintázatuk jobbára egységes képet mutat (pl. Limonium gmelini,
Trifolium angulatum, Bupleurum tenuissimum,
Camphorosma annua, Pholiurus pannonicus).
Mind a Hevesi-síkon, mind pedig a Hevesihomokháttól nyugatra fekvő Gyöngyösi-síkon
előfordulnak. Ezek jelentős része a Matricum
felé már nem terjed (kivéve az utak sózásával,
másodlagos élőhelyeken megtelepedő fajokat). Hasonlóan széles elterjedéssel rendelkeznek a szikes erdőtisztás-rét fajai (Peucedanum
officinale, Aster sedifolius, Iris spuria) is, melyek

közöseknek tekinthetők az érintkező alföldi tájakkal (Jászság, Borsodi-Mezőség). Ezek a fajok
a hegylábperemre is behatolnak a Mátraalján és
a Bükkalján (pl. a Peucedanum officinale egészen Kisgyőrig eljut). A szűkebb elterjedésű sziki fajok az ősi szikesek megrajzolását segíthetik.
Egyes szikes fajok elterjedésének súlypontja a
déli Pély – Tarnaszentmiklós környéki szikeseken található (pl. Sedum caespitosum, Bassia
sedoides).

Példák:
Artemisia santonicum
Aster tripolium subsp. pannonicum
Aster sedifolius
Atriplex littoralis
Bassia sedoides (8. ábra)
Beckmannia erucifolius
Bupleurum tenuissimum
Camphorosma annua (9. ábra)
Cirsium brachycephalum
Crypsis alopecuroides
Iris spuria
Kochia prostrata
Limonium gmelini (10. ábra)
Peucedanum officinale (11. ábra/)
Pholiurus pannonicus (12. ábra)
Plantago maritima
Puccinelia limosa
Ranunculus laterifolius
Sedum caespitosum (13. ábra)
Trifolium angulatum
Trifolium retusum
Trifolium strictum
Veronica scutellata

8. ábra. A Bassia sedoides elterjedése a Hevesi-síkon

9. ábra. A Camphorosma annua elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 8. Distribution of Bassia sedoides on Heves Plain

Figure. 9. Distribution of Bassia sedoides on Heves Plain
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10. ábra. A Limonium gmelini elterjedése a Hevesi-síkon

11. ábra. A Peucedanum officinale elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 10. Distribution of Limonium gmelini on Heves Plain

Figure. 11. Distribution of Peucedanum officinale on Heves Plain

12. ábra. A Pholiurus pannonicus elterjedése a Hevesi-síkon

13. ábra. A Sedum caespitosum elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 12. Distribution of Pholiurus pannonicus on Heves Plain

Figure. 13. Distribution of Sedum caespitosum on Heves Plain

Homoki

peregrinum a homoki degradált gyepeken kívül
Sarud térségében, löszlegelőkön is előfordul,
míg a Centaurea stoebe subsp. micranthos másodlagosan a Hanyi-ér alsó szakaszán, töltésoldalban is előfordul.

vegetációhoz köthető fajok

Hazánk homokterületein általánosan elterjedt
fajok sorolhatók ebbe a csoportba, melyek a
Hevesi-síkon korlátozottabb elterjedéssel rendelkeznek, lévén a homokterületek kis kiterjedésűek, és a legerősebb természetátalakító hatások itt jelentkeztek, jelentkeznek. Természetes
homoki vegetáció nem is fordul elő, csak mezsgyékre kiszorult állományok találhatók, jobbára generalista fajokkal. A példaként ismertetett fajok jelentős része gyom jellegű. Egyes
fajok fő elterjedése a homokvidékre esik, de
fragmentálisan a kötött területeken is megjelenhetnek (jobbára másodlagos területeken, árvízvédelmi töltéseken, ruderális helyeken). Az
Anthemis ruthenica például az M3-as autópálya mentén, homoki rézsűkben, a kistájhatáron
kívül is, széles körben elterjedt. A Marrubium

Példák:
Anthemis ruthenica (14. ábra)
Centaurea stoebe subsp. micranthos (15. ábra)
Erodium ciconium
Erysimum diffusum
Gypsophila paniculata (16. ábra)
Marrubium peregrinum
Salsola kali (17. ábra)
Silene conica
Silene otites
Sisymbrium altissimum
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14. ábra. Az Anthemis ruthenica elterjedése a Hevesi-síkon
Figure. 14. Distribution of Anthemis ruthenica on Heves Plain

15. ábra. A Centaurea stoebe subsp. micranthos elterjedése
a Hevesi-síkon
Figure. 15. Distribution of Centaurea stoebe subsp. micranthos on
Heves Plain

16. ábra.A Gypsophila paniculata elterjedése a Hevesi-síkon
Figure. 16. Distribution of Gypsophila paniculata on Heves Plain

17. ábra. A Salsola kali subsp. ruthenica elterjedése a Hevesi-síkon
Figure. 17. Distribution of Salsola kali subsp. ruthenica on Heves
Plain

A

pionír iszapnövényzet képviselői

Az iszapnövényzet képviselői nagy faj- és egyedszámban jelentkeznek a fejlődésükhöz alkalmas
vízborítottságú években a Hevesi-síkon (pl. 1999,
2000, 2006). Bár előfordulások zöme a Tisza mentén a Hevesi-ártér kistájra esik, számos lokalitás vált
ismertté a kistáj északi részéről is (pl. Füzesabony,
Kál, Visznek térségéből). A fajok egy része közösnek tekinthető a szikes mocsarak pionír élőhelyeivel
(pl. Ranunculus lateriflorus, Myosurus minimus).
Sajátos elterjedést mutat a Juncus sphaerocarpus,
mely a homokhátság hordalékkúpjának keleti részén fordul elő, belvizes szántókon.
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Példák:
Elatine alsinastrum
E. hungarica (18. ábra)
E. triandra
Gnaphalium uliginosum
Heliotropium supinum
Juncus bufonius
Juncus sphaerocarpus (19. ábra)
Limosella aquatica
Lindernia procumbens (20. ábra)
Lythrum hyssopifolia
Lythrum tribracteatum
Peplis portula
Schoenoplectus supinus (21. ábra)
Verbena supina

A H evesi-sík

flórakutatásának eredményei

18. ábra. Az Elatine hungarica elterjedése a Hevesi-síkon

19. ábra. A Juncus sphaerocarpus elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 18. Distribution of Elatine hungarica on Heves Plain

Figure. 19. Distribution of Juncus sphaerocarpus on Heves Plain

20. ábra. A Lindernia procumbens elterjedése a Hevesi-síkon

21. ábra. A Schoenoplectus supinus elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 20. Distribution of Lindernia procumbens on Heves Plain

Figure. 21. Distribution of Schoenoplectus supinus on Heves Plain

I zoláltan

Példák:

előforduló, zömmel

középhegységi elterjedésű, erdei fajok

A természetes erdei élőhelyek szinte teljesen
felszámolódtak a Hevesi-síkon. Az erdei fajok
a honos telepítésekben azonban képesek voltak
másodlagos megtelepedésre. Ezek mintázata viszont nem követi az egykori és recens vízrajzot,
maga az erdőtelepítés helye tekinthető a meghatározó faktornak az elterjedési mintázatban. A
fajok részben spontán betelepüléssel érkezhettek (kosborfélék, páfrányok), míg egyes fajoknál a kultivált fafajjal történő együttes behurcolás sem zárható ki (pl. Asperula odorata, Arum
orientale). Az Astragalus glycyphyllos erdőterületeken túl, homokvidékeken, nyílt élőhelyeken
is előfordul.

Arum orientale
Cephalanthera damasonium (22. ábra)
C. longifolia
Dryopteris carthusiana
D. filix-mas
Epipactis microphylla
E. helleborine
Galium odoratum
Inula conyza
Mercurialis perennis
Mycelis muralis (23. ábra)
Platanthera bifolia
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22. ábra. A Cephalanthera damasonium elterjedése a Hevesi-síkon

23. ábra. A Mycelis muralis elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 22. Distribution of Cephalanthera damasonium on Heves Plain

Figure. 23. Distribution of Mycelis muralis on Heves Plain

24. ábra. A Brachypodium pinnatum elterjedése a Hevesi-síkon

25. ábra. A Campanula bononiensis elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 24. Distribution of Brachypodium pinnatum on Heves Plain

Figure. 25. Distribution of Campanula bononiensis on Heves Plain

I nkább

erdőssztyepp - és sztyeppfajok ,

szakaszosan). Ez a chorológiai mintázattípus 3
alegységre osztható.

fragmentálisan fordulnak elő

Csak

középhegységi elterjedésű,

melyek csak a terület északi sávjában,

Ezen fajok jelentős része a hegylábperemeken
szélesen elterjedt, ahol az erdőssztyepp öv vegetációs egységei (lösztölgyesek, pusztai cserjések, sztyepprétek, félszáraz gyepek) nagyobb
kiterjedésben, természetes állapotban még előfordulnak; az Alföldön ezek elterjedése jobban
feltagolódik. Jelentős fajfeldúsulási centrumnak tekinthető a területen a kerecsendi Berekerdővel közvetlenül érintkező, a dombvidékkel
– a Laskó teraszán át – szerves flórakapcsolatot ápoló Lógó-part, illetve a patakokat kísérő,
megőrződött teraszmaradványok. A sztyepp- és
erdőssztyeppelemek hasonló koncentrációja figyelhető meg a Csörsz-árok és a Kis-árok épen
maradt szakaszain (Mezőtárkánytól Visznekig
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a patakokat kísérő

teraszokon és a

Csörsz-árkon

előforduló, közös fajok

A sztyepp- és erdőssztyeppfajok jelentős része
mind a lefutó teraszmaradványokon, mind a
Csörsz-árkon előfordulnak. Az ilyen elterjedéssel rendelkező fajok sajátos elterjedési „hálót”
mintáznak, mivel a sáncárkok kelet-nyugati,
a teraszok és patakvölgyek jobbára észak-déli futásirányúak (pl. Brachypodium pinnatum,
Campanula bononiensis, Tanacetum corymbosum). A Peucedanum cervaria a Tarnát kísérve, egészen Tarnaörsig lejuthat. Szintén a Tarna
mentén elterjedt a Veronica teucrium. melynek
a homokháttól keletre nem ismert előfordulása a
vizsgálati területen.

A H evesi-sík

flórakutatásának eredményei

26. ábra. A Tanacetum corymbosum elterjedése a Hevesi-síkon

27. ábra. A Veronica teucrium elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 26. Distribution of Tanacetum corymbosum on Heves Plain

Figure. 27. Distribution of Veronica teucrium on Heves Plain

28. ábra. Az Adonis vernalis elterjedése a Hevesi-síkon

29. ábra. Az Echium maculatum elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 28. Distribution of Adonis vernalis on Heves Plain

Figure. 29. Distribution of Echium maculatum on Heves Plain

Példák:

Csak

Arenaria procera
Brachypodium pinnatum (24. ábra)
Campanula bononiensis (25. ábra)
Clematis recta
Elymus hispidus
Galium glaucum
Geranium sanguineum
Inula hirta
Iris variegata
Quercus pubescens
Stipa capillata
Tanacetum corymbosum (26. ábra)
Teucrium chamaedrys
Thesium linohyllon
Trifolium alpestre
Veronica teucrium (27. ábra)
Viscaria vulgaris

patakokat kísérő teraszokon,

délre hatoló fajok

Egyes fajok csak a lefutó teraszok mentén fordulnak elő, előfordulásuk már a Nagy-Alföld szintjén is unikális jelentőségű lehet (pl. Dictamnus
albus, Echium maculatum, Pulsatilla grandis).
Ezek a 100 m tszf. magassággal jellemezhető teraszlépcsőtől délre nem fordulnak elő. Az Adonis
vernalisnak – szemben az érintkező Jászsággal
és Borsodi-Mezőséggel – jelenleg nem ismert recens előfordulása a síksági löszterületekről, csak
a Lógó-partról.

Példák:
Adonis vernalis (28. ábra)
Dictamnus albus
Echium maculatum (29. ábra)
Lathyrus lacteus
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30. ábra. A Chamaecytisus virescens elterjedése a Hevesi-síkon

31. ábra. Az Astragalus cicer elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 30. Distribution of Chamaecytisus virescens on Heves Plain

Figure. 31. Distribution of Astragalus cicer on Heves Plain

32. ábra. Az Inula germanica elterjedése a Hevesi-síkon

33. ábra. A Peucedanum alsaticum elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 32. Distribution of Inula germanica on Heves Plain

Figure. 33. Distribution of Peucedanum alsaticum o n Heves Plain

Muscari botryoides
Orchis morio
Pseudolysimachion spurium
Pulsatilla grandis
Thesium linophyllon
Trifolium ochroleucon
Stipa tirsa

Csak

a

Csörsz-árkon

előforduló fajok

Kevés a csak a Csörsz-árkon előforduló fajok
száma, de számos olyan, inkább középhegységi
elterjedésű erdőssztyepp- és sztyeppfaj ismert
innen, melyek már inkább a homokvidékkel
mutatnak rokonságot (pl. Hylotelephium telephium subsp. maximum, Polygonatum latifolium,
Vincetoxicum hirundinaria).
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Példák:
Artemisia campestris
Chamaecytisus virescens (30. ábra)

A

hegylábperemek és a síkságok

közös elterjedésű sztyepp - és
erdőssztyeppfajai

Számos olyan erdőssztyeppfaj ismert a területről,
melyek mind a hegységek déli verőin, mind pedig a
síkvidékeken előfordulnak. Természetesen ezeknél is a síkvidéki állományok fragmentáltabbak,
de a Hevesi-síkon még jelentős állományt képező
fajok is ismertek (pl. Phlomis tuberosa, Potentilla
patula, Seseli varium). A fajok jelentősebb része
már fragmentált elterjedési mintázatot mutat,
sok esetben „mezsgyefüggő” fajokkal (pl. Inula
germanica, Vinca herbacea, Rosa gallica). Egyes

A H evesi-sík

flórakutatásának eredményei

34. ábra. A Phlomis tuberosa elterjedése a Hevesi-síkon

35. ábra. A Seseli varium elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 34. Distribution of Phlomis tuberosa on Heves Plain

Figure. 35. Distribution of Seseli varium on Heves Plain

36. ábra. A Thlaspi jankae elterjedése a Hevesi-síkon

37. ábra. A Colchicum autumnale elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 36. Distribution of Thlaspi jankae on Heves Plain

Figure. 37. Distribution of Colchicum autumnale on Heves Plain

fajok mintázatánál jól felismerhető az egykori
és mai vízfolyások szerepe a terjedésüknél (pl.
Melica altissima, Peucedanum alsaticum).

Középhegységi mezofil és higrofil
fajok , melyek a patakvölgyek mentén

Példák:

A patakok szerepe elsősorban a higrofil és
mezofil fajok terjesztésében mutatkozik meg.
A jelentős kanalizáció folytán a víztestek izolált élőhelyekké váltak, de a hegységek felől a flórautánpótlás részben még biztosított.
Természetesen inkább a degradációt jobban elviselő, az antropogén behatásokkal (medertisztítás, kotrás) szemben ellenállóbb fajok előfordulása jellemző a területen. Néhány faj esetében
a nagytájszintű elterjedési határt is megállapíthattuk (pl. Petasites hybridus, Scrophularia
umbosa). A chorológiai mintázatok alapján két
altípust különítettünk el:

Artemisia pontica
Astragalus cicer (31. ábra)
Inula germanica (32. ábra)
Lactuca quercina
Melica altissima
Ornithogalum brevistylum
Peucedanum alsaticum (33. ábra)
Phlomis tuberosa (34. ábra)
Potentilla patula
Ranunculus pedatus
Rosa gallica
Seseli varium (35. ábra)
Thlaspi jankae (36. ábra)
Vinca herbacea

hatolnak délre

53

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

38. ábra. A Heracleum sphondylium elterjedése a Hevesi-síkon

39. ábra. A Scirpus sylvaticus elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 38. Distribution of Heracleum sphondylium on Heves Plain

Figure. 39. Distribution of Scirpus sylvaticus on Heves Plain

40. ábra. A Sisymbrium strictissimum elterjedése a Hevesi-síkon

41. ábra. Az Alnus glutinosa elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 40. Distribution of Sisymbrium strictissimum on Heves Plain

Figure. 41. Distribution of Alnus glutinosa on Heves Plain

Kollin

fajok , melyek a patakok mentén

terjednek dél felé

Ezeknél a fajoknál a flórautánpótlás elsősorban
észak felől, a hegységek felől történik. Leginkább
a Laskó és a Tarna mentén fordulnak elő képviselőik. Ezen fajok az Alföldön leginkább erdőrefugiumokhoz köthetők.

Példák:
Anthriscus sylvestris
Caltha palustris
Carex buekii
Colchicum autumnale (37. ábra)
Equisetum telmateia
Geranium pratense
Heracleum sphondylium (38. ábra)
Lamium album
L. maculatum
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Petasites híbridus
Scirpus sylvaticus (39. ábra)
Scrophularia nodosa
S. umbrosa
Sisymbrium strictissimum (40. ábra)
Stachys sylvatica

Síksági – kollin fajok, melyek
a Tisza-völgyben is előfordulnak
Egyes mezo- és higrofil fajok régiós szinten
kettős elterjedési súlyponttal rendelkeznek,
egyrészt előfordulnak a Tisza árterén és a hegylábperemekről lefutó patakok mentén is. A közbülső pusztai részekről gyakorlatilag hiányoznak. Ehhez a csoporthoz vonható a Clematis
integrifolia is, mely erdőssztyepp jelleggel is bír,
így az erdőssztyepp növényzetébe illeszkedve
is előfordul löszpusztaréteken, mezofil kaszálókon és mezsgyéken egyaránt. A tiszai jellegű

A H evesi-sík

flórakutatásának eredményei

42. ábra. A Clematis integrifolia elterjedése a Hevesi-síkon

43. ábra. Az Euphorbia lucida elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 42. Distribution of Clematis integrifolia on Heves Plain

Figure. 43. Distribution of Euphorbia lucida on Heves Plain

44. ábra. A Glycyrrhiza echinata elterjedése a Hevesi-síkon

45. ábra. A Salvinia natans elterjedése a Hevesi-síkon

Figure. 44. Distribution of Glycyrrhiza echinata on Heves Plain

Figure. 45. Distribution of Salvinia natans on Heves Plain

Eryngium planum szélesebb elterjedéssel bír,
messze kilépve a patakvölgyekből.

A Tisza-völgy

Példák:
Alnus glutinosa (41. ábra)
Carduus crispus
Clematis integrifolia (42. ábra)
Eryngium planum
Pseudolysimachion longifolium

melyek északi

hullámtéri fajai,

„betűrődései”

a területen kimutathatók

A Tisza allúviumához köthető fajok egykor jóval
nagyobb szerepet játszhattak a terület flórájában.
Mára a nagyfokú területátalakítások miatt csak
ritkábbak, előfordulásaik a Hevesi-ártérre koncentrálódnak.

Példák:
Allium angulosum
Bidens cernua
Euphorbia lucida (43. ábra)
Glycyrrhiza echinata (44. ábra)
Hydrocharis morsus-ranae
Leucanthemella serotina
Salvinia natans (45. ábra).
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Összefoglalás
A Bükk és a Mátra előterében található, a Tisza
árteréig nyúló Hevesi-sík botanikai irodalma
igen szegényes, jobbára szórványadatok állnak
csak rendelkezésre. Az archív adatok legnagyobb
számban Kitaibel Páltól és Tauscher Gyulától
származnak. Adataik révén sikerült részben rekonstruálni a 18.-19. századi flóra képét is. A
nagy számban ismert, meg nem erősített, egyúttal kipusztultnak tekinthető fajok száma az egyes
élőhelyek (pl. homoki vegetáció, erdők, mocsári
élőhelyek) átalakulásának, leromlásának fontos
fokmérője. Az 1990-es években megélénkülő flórakutatás eredményeképpen a területről ma nagyszámú florisztika adattal rendelkezünk, mely a
természetvédelmi kezelési feladatokat (pl. védetté
nyilvánítások, Natura 2000 területek kijelölése,
élőhelykezelés, fajmegőrzés) is megalapozza, segíti. Az adatok a régiós, kistájszintű kiértékelésen
túl (lásd a tanulmányban ismertetett area-típusok
elemzését) az országos flóra-térképezési munkákhoz is hozzájárulhattak. A korábban, florisztikai
szempontból „fehér foltnak” tekintett alföldi kistáj
így hazánk egyik legjobban feltárt területévé vált.
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1.

sz . melléklet:

A Hevesi-síkon előforduló növényfajok (alfajok,
fajhibridek) listája. A felsorolás alfabetikus sorrendben történik tudományok név, magyar név,
státusz megadásával (a 3. táblázat alapján). A
csak archív irodalmi és/vagy herbáriumi adattal
rendelkező fajok neveit dőlt betűvel jeleztük.

A

Abutilon theophrasti Medik. – sárga selyemmályva, A; Acer campestre L. – mezei juhar, H; Acer negundo L. – kőrislevelű juhar,
A!; Acer platanoides L. – korai juhar, K (H);
Acer pseudoplatanus L. – hegyi juhar, K; Acer
saccharinum L. – ezüst juhar, K; Acer tataricum L.
– tatár juhar, H; Achillea asplenifolia Vent. – sziki cickafark, H; Achillea collina Becker ex Rchb.
– mezei cickafark, H; Achillea nobilis L. subsp.
neilreichii (A. Kern.) Velen. – nemes cickafark, H;
Achillea ochroleuca Ehrh. – homoki cickafark, H;
Achillea pannonica Scheele – magyar cickafark,
H; Achillea setacea Waldst. et Kit. – pusztai cickafark, H; Acinos arvensis (Lam.) Dandy – parlagi
pereszlény, H; Acorus calamus L. – orvosi kálmos,
H; Adonis aestivalis L. – nyári hérics, H; Adonis
vernalis L. – tavaszi hérics, H; Aegilops cylindrica
Host – kecskebúza, H; Aegopodium podagraria
L. – podagrafű, H; Aesculus hippocastanum L.
– fehér vadgesztenye, K; Agrimonia eupatoria
L. – közönséges párlófű, H; Agropyron cristatum
(L.) Gaertn. – taréjos búzafű, H; Agrostemma
githago L. – konkoly, H; Agrostis capillaris L. –
cérnatippan, H; Agrostis stolonifera L. – fehér
tippan, H; Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
– bálványfa, A!; Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
– kalinca ínfű, H; Ajuga genevensis L. – közönséges ínfű, H; Ajuga laxmannii (L.) Benth. – szen�nyes ínfű, H; Alcea biennis Winterl – halvány
ziliz, H; Alisma gramineum Lej. – úszó hídőr,
H; Alisma lanceolatum With. – lándzsás hídőr,
H; Alisma plantago-aquatica L. – vízi hídőr, H;
Alkanna tinctoria (L.) Tausch – báránypirosító,
H; Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande
– kányazsombor, H; Allium angulosum L. – gyíkhagyma, H; Allium atropurpureum Waldst. et
Kit. – bíborfekete hagyma, H; Allium oleraceum
L. – érdes hagyma, H; Allium scorodoprasum L.
– kígyóhagyma, H; Allium vineale L. – bajuszos
hagyma, H; Alnus glutinosa (L.) Gartn. – mézgás
éger, H; Alopecurus aequalis Sobol. – mocsári
ecsetpázsit, H; Alopecurus geniculatus L. – gom-
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bos ecsetpázsit, H; Alopecurus myosuroides Huds.
– parlagi ecsetpázsit, A; Alopecurus pratensis L.
– réti ecsetpázsit, H; Althaea officinalis L. – orvosi ziliz, H; Alyssum alyssoides L. – közönséges ternye, H; Amaranthus albus L. – fehér
disznóparéj, A; Amaranthus blitoides S. Watson
– labodás disznóparéj, A; Amaranthus crispus
(Lesp. et Thévenau) N. Terracc. – bodros disznóparéj, A; Amaranthus powellii S. Watson – karcsú disznóparéj, A; Amaranthus retroflexus L.
– szőrös disznóparéj, A; Ambrosia artemisiifolia
L. – ürömlevelű parlagfű, A!; Amorpha fruticosa
L. – cserjés gyalogakác, A!; Amygdalus nana
L. – törpe mandula, H (K); Anagallis arvensis
L. – mezei tikszem, H; Anchusa officinalis L.
– orvosi atracél, H; Androsace elongata L. – cingár gombafű, H; Anemone sylvestris L. – erdei
szellőrózsa, H; Angelica sylvestris L. – erdei angyalgyökér, H; Anthemis austriaca Jacq. – szöszös pipitér, H; Anthemis ruthenica L. – homoki
pipitér, H; Anthemis tinctoria L. – festő pipitér,
H; Anthericum ramosum L. – ágas homokliliom,
H; Anthoxanthum odoratum L. – illatos borjúpázsit, H; Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. subsp.
trichospermus (Schult.) Arcang. – zamatos turbolya, H; Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – erdei turbolya, H; Anthyllis vulneraria L. subsp.
polyphylla (Kit.) Nyman. – magyar nyúlszapuka,
H?; Apera spica-venti (L.) P. Beauv. – nagy széltippan, H; Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – lúdfű,
H; Arabis glabra (L.) Bernh. – kopasz toronyszál,
H; Arctium lappa L. – közönséges bojtorján, H;
Arctium tomentosum Mill. – pókhálós bojtorján,
H; Arenaria procera Spreng. – hegyi homokhúr,
H; Arenaria serpyllifolia L. – kakukk homokhúr,
H; Aristolochia clematitis L. – farkasalma, H;
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit.) Kit. ex
Baumg. – debreceni torma, H; Armoracia rusticana
G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – közönséges torma,
A; Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl
et C. Presl – franciaperje, H; Artemisia absinthium
L. – fehér üröm, H; Artemisia annua L. – egynyári
üröm, A; Artemisia campestris L. – mezei üröm, H;
Artemisia pontica L. – bárányüröm, H; Artemisia
santonicum L. – sziki üröm, H; Artemisia vulgaris
L. – fekete üröm, H; Arum orientale M. Bieb. – keleti kontyvirág, H?; Asclepias syriaca L. – selyemkóró, A!; Asparagus officinalis L. – közönséges
spárga, H; Asperugo procumbens L. – magiszák,
H; Asperula cynanchica L. – ebfojtó müge, H;
Aster lanceolatus Willd. – lándzsáslevelű őszirózsa, A!; Aster linosyris (L.) Bernh. – aranyfürt,
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H; Aster sedifolius L. – pettyegetett őszirózsa, H;
Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
– sziki őszirózsa, H; Asterolinon linum-stellatum
(L.) Duby – nincs magyar neve, H; Astragalus cicer
L. – hólyagos csüdfű, H; Astragalus dasyanthus
Pall. – gyapjas csüdfű, H; Astragalus exscapus
L. – szártalan csüdfű, H; Astragalus glycyphyllos
L. – édeslevelű csüdfű, H; Astragalus varius
S.G. Gmel, – homoki csüdfű, H; Athyrium filixfemina (L.) Roth – erdei hölgypáfrány, H; Atriplex
littoralis L. – parti laboda, H; Atriplex oblongifolia
Waldst. et Kit. – hosszúlevelű laboda, H; Atriplex
patula L. – terebélyes laboda, H; Atriplex prostrata
Boucher – dárdás laboda, H; Atriplex sagittata
Borkh. – fényes laboda, H; Atriplex tatarica L. –
tatár laboda, H; Avena fatua L. – héla zab, H;

B

Ballota nigra L. – fekete peszterce, H; Barbarea
vulgaris R. Br. – közönséges borbálafű, H; Bassia
sedoides (Pall.) Asch. – hamvas seprőparéj, H;
Beckmannia eruciformis (L.) Host – hernyópázsit,
H; Bellis perennis L. – százszorszép, A; Berberis
julianae C. K. Schneid. – júlia-borbolya, A;
Berberis vulgaris L. – sóskaborbolya, H; Berteroa
incana (L.) Dc. – fehér hamuka, H; Berula erecta
(Huds.) Coville – keskenylevelű békakorsó, H;
Bidens cernua L. – bókoló farkasfog, H; Bidens
frondosa L. – feketéllő farkasfog, A!; Bidens
tripartita L. – subás farkasfog, H; Bolboschoenus
maritimus (L.) Palla – sziki zsióka, H; Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng – fenyérfű, H; Brachypodium
pinnatum (L.) P. Beauv. – tollas szálkaperje, H;
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – erdei
szálkaperje, H; Brassica elongata Ehrh. – harasztos káposzta, H; Briza media L. – rezgőpázsit, H;
Bromus commutatus Schrad. – bókoló rozsnok, H;
Bromus erectus Huds. – sudár rozsnok, H?; Bromus
hordaceus L. L. – puha rozsnok, H; Bromus inermis
Leyss. – árva rozsnok, H; Bromus japonicus Thunb.
– parlagi rozsnok, H; Bromus secalinus L. – gabonarozsnok, H; Bromus squarrosus L. – berzedt
rozsnok, H; Bromus sterilis L. – meddő rozsnok,
H; Bromus tectorum L. – fedél rozsnok, H; Bryonia
alba L. – fekete földitök, H; Buglossoides arvensis
(L.) I.M. Johnston subsp. arvensis – mezei gyöngyköles, H; Buglossoides purpurocoerulea (L.) I.M.
Johnston – erdei gyöngyköles, H; Bunias orintalis
L. – keleti szümcső, H; Bupleurum rotundifolium L.
– kereklevelű buvákfű, H; Bupleurum tenuissimum
L. – sziki buvákfű, H; Butomus umbellatus L. – virágkáka, H;
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C

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – siska nádtippan, H; Calendula officinalis L. – orvosi körömvirág, A; Caltha palustris L. – mocsári gólyahír,
H; Calystegia sepium (L.) R. Br. – sövényszulák,
H; Camelina microcarpa Andrz. ex Dc. – kis gomborka, H; Camelina rumelica Velen. – fehérvirágú
gomborka, H; Campanula bononiensis L. – olasz
harangvirág, H; Campanula cervicaria L. – halvány harangvirág, H; Campanula glomerata L.
– csomós harangvirág, H; Campanula patula
L. – terebélyes harangvirág, H; Camphorosma
annua Pall. – bárányparéj, H; Cannabis sativa L.
subsp. spontanea Serebr. – vadkender, A; Capsella
bursa-pastoris (L.) Medik. – közönséges pásztortáska, H; Cardamine parviflora L. – kisvirágú
kakukktorma, H; Cardamine pratensis L. – réti
kakukktorma, H; Cardamine pratensis L. subsp.
matthioli (Moretti) Nyman – ágas kakukktorma, H; Cardaria draba (L.) Desv. – közönséges
útszéli-zsázsa, H; Carduus acanthoides L. – útszéli bogáncs, H; Carduus crispus L. – fodros
bogáncs, H; Carduus hamulosus Ehrh. – horgas
bogáncs, H; Carduus nutans L. subsp. macrolepis
(Peterm.) Kazmi – bókoló bogáncs, H; Carex acuta
L. – éles sás, H; Carex acutiformis Ehrh. – mocsári sás, H; Carex bohemica Schreb. – palkasás,
H; Carex buekii Wimm. – bánsági sás, H; Carex
distans L. – réti sás, H; Carex disticha Huds. –
kétsoros sás, H; Carex divulsa Stokes – zöldes
sás, H; Carex elata All. – zsombéksás, H; Carex
flacca Schreb. – deres sás, H; Carex hirta L. – borzas sás, H; Carex hordeistichos Vill. – árpasás,
H; Carex melanostachya Willd. – bókoló sás, H;
Carex michelii Host – sárgás sás, H; Carex otrubae
Podp. – berki sás, H; Carex pairaei F.W. Schultz
– berzedt sás, H; Carex panicea L. – muharsás,
H; Carex praecox Schreb. – korai sás, H; Carex
pseudocyperus L. – villás sás, H; Carex riparia
Curtis – parti sás, H; Carex secalina Wahlenb.
– csutaksás, H; Carex spicata Huds. – sulymos
sás, H; Carex stenophylla Wahlenb. – keskenylevelű sás, H; Carex tomentosa L. – molyhos sás,
H; Carex viridula Michx. – iszapsás, H; Carex
vulpina L. – rókasás, H; Carlina vulgaris L. – közönséges bábakalács, H; Carpinus betulus L. –
közönséges gyertyán, H?; Carthamus lanatus L.
– vadpórfáfrány, H; Castanea sativa Mill. – szelídgesztenye, K; Caucalis platycarpos L. – tüskés
ördögbocskor, H; Celtis occidentalis L. – nyugati ostorfa, A!; Cenchrus incertus M.A. Curtis
– átoktüske, A; Centaurea cyanus L. – kék búza-
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virág, H; Centaurea jacea L. subsp. angustifolia
Gremli – magyar imola, H; Centaurea scabiosa
L. subsp. sadleriana (Janka) Asch. et Graebn. –
Sadler-imola, H; Centaurea scabiosa L. subsp.
spinulosa (Rochel) Arcang. – töviskés imola, H;
Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gugler)
Hayek – útszéli imola, H; Centaurium erythraea
Raf. – kis ezerjófű, H; Centaurium pulchellum
(Sw.) Druce – csinos ezerjófű, H; Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce – fehér madársisak, H;
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch – kardos madársisak, H; Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.
– mezei fejvirág, H; Cerastium brachypetalum
Desp. – ugari madárhúr, H; Cerastium dubium
(Bastard) Guépin – sziki madárhúr, H; Cerastium
glutinosum Fr. – fakó madárhúr, H; Cerastium
semidecandrum L. – béka madárhúr, H; Cerastium
vulgare Hartm. – réti madárhúr, H; Ceratocephala
testiculata (Crantz) Roth – tarajos sarlóboglárka, H; Ceratophyllum demersum L. – érdes
tócsagaz, H; Ceratophyllum submersum L. – sima
tócsagaz, H; Cerinthe minor L. – kis szeplőlapu,
H; Chaerophyllum bulbosum L. – csemegebaraboly, H; Chaerophyllum temulum L. – bódító baraboly, H; Chamaeytisus ratisbonensis (Schaeff.)
Rothm. – selymes zanót, H; Chamaecytisus
virescens (Kováts ex Neilr.) Dostál – zöldellő zanót, H; Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. –
erdei deréce, H; Chelidonium majus L. – vérehulló
fecskefű, H; Chenopodium album L. – fehér libatop, H; Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
– sziki libatop, H; Chenopodium ficifolium Sm.
– fügelevelű libatop, H; Chenopodium glaucum
L. – fakó libatop, H; Chenopodium hybridum L.
– pokolvarlibatop, H; Chenopodium opulifolium
Schrad. – bangitalevelű libatop, H; Chenopodium
polyspermum L. – hegyeslevelű libatop, H;
Chenopodium rubrum L. – vörös libatop, H;
Chenopodium strictum Roth – csíkos libatop, A;
Chenopodium urbicum L. – faluszéli libatop, H;
Chondrilla juncea L. – nyúlparéj, H; Chrysopogon
gryllus (L.) Trin. – élesmosófű, H; Cichorium
intybus L. – mezei katáng, H; Cicuta virosa L. –
gyilkos csomorika, H; Cirsium arvense (L.) Scop.
– mezei aszat, H; Cirsium brachycephalum Jur.
– kisfészkű aszat, H; Cirsium canum (L.) All. –
szürke aszat, H; Cirsium eriophorum (L.) Scop.
– gyapjas aszat, H; Cirsium vulgare (Savi) Ten. –
közönséges aszat, H; Clematis integrifolia L. – réti
iszalag, H; Clematis recta L. – egyenes iszalag, H;
Clematis vitalba L. – erdei iszalag, H; Clinopodium
vulgare L. – borsfű, H; Colchicum autumnale L.

flórakutatásának eredményei

– őszi kikerics, H; Conium maculatum L. – foltos (?) bürök, H; Consolida orientalis (J. Gay)
Schrödinger – keleti szarkaláb, H; Consolida
regalis Gray – mezei szarkaláb, H; Convallaria
majalis L. – gyöngyvirág, H; Convolvulus
arvensis L. – apró szulák, H; Conyza canadensis
L. – betyárkóró, A; Coriandrum sativum L. – koriander, K; Cornus sanguinea L. – veresgyűrű som,
H; Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. – terpedt
varjúláb, H; Corydalis cava L. – odvas keltike,
H; Corylus avellana L. – közönséges mogyoró,
K (H); Crambe tatarica Sebeók – tátorján, H;
Crataegus laevigata (Poir.) DC. – cseregalagonya,
H; Crataegus monogyna Jacq. – egybibés galagonya, H; Crepis biennis L. – réti zörgőfű, H; Crepis
pulchra L. – szép zörgőfű, H; Crepis rhoeadifolia
M. Bieb. – pipacslevelű zörgőfű, H; Crepis setosa
Haller – serteszőrű zörgőfű, H; Crepis tectorum
L. – hamvas zörgőfű, H; Cruciata laevipes Opiz –
mezei keresztfű, H; Cruciata pedemontana (Bell.)
Ehrend. – apró keresztfű, H; Crypsis aculeata
(L.) Aiton – hegyes bajuszpázsit, H; Crypsis
alopecuroides (Piller et Mitterp.) Schrad. – karcsú
bajuszfű, H; Crypsis schoenoides (L.) Lam. – vastag bajuszfű, H; Cucubalus baccifer L. – közönséges szegfűbogyó, H; Cuscuta campestris Yunck.
– nagy aranka, A; Cuscuta epithymum (L.) Nath.
subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang. – kakukkfű aranka, H; Cuscuta europaea L. – közönséges
aranka, A; Cuscuta lupuliformis Krock. – komlóképű aranka, H; Cydonia oblonga Mill. – közönséges birs, K; Cynodon dactylon (L.) Pers. – csillagpázsit, H; Cynoglossum officinale L. – közönséges
ebnyelvfű, H; Cyperus difformis L. – rizspalka, A;
Cyperus fuscus L. – barna palka, H;

D

Dactylis glomerata L. – csomós ebír, H; Datura
stramonium L. – csattanó maszlag, A; Daucus
carota L. – vadmurok, H; Deschampsia caespitosa
(L.) P. Beauv. – gyepes sédbúza, H; Descurainia
sophia (L.) Webb – parlagi sebforrasztófű, H;
Dianthus collinus Waldst. et Kit. – dunai szegfű, H; Dianthus pontederae A. Kern. – magyar
szegfű, H; Dictamnus albus L. – nagyezerjófű,
H; Digitaria ischaemum Schreb. ex Mueh. – apró
ujjasmuhar, H; Digitaria sanguinalis (L.) Scop. –
pirók ujjasmuhar, H; Diplotaxis muralis (L.) Dc. –
fali kányazsázsa, H; Dipsacus fullonum L. – erdei
mácsonya, H; Dipsacus laciniatus L. – héjakútmácsonya, H; Dipsacus pilosus L. – erdei fejvirág, H;
Doronicum hungaricum (Sadler) Rchb. – magyar
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zergevirág, H; Dorycnium germanicum (Gremli)
Rikli – selymes dárdahere, H; Draba muralis L.
– kövi daravirág, H; Draba nemorosa L. – ligeti
daravirág, H; Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.
Fuchs – szálkás pajzsika, H; Dryopteris filix-mas
(L.) Schott – erdei pajzsika, H;

E

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. – közönséges
kakaslábfű, H; Echinocystis lobata (Michx.) Torr.
et A. Gray – süntök, A!; Echinops sphaerocephalus
L. – fehér szamárkenyér, H; Echium italicum
L. – magas kígyószisz, H; Echium maculatum
L. – piros kígyószisz, H; Echium vulgare L. –
terjőke kígyószisz, H; Elaeagnus angustifolia L.
– keskenylevelű ezüstfa, A!; Elatine alsinastrum
L. – pocsolyalátonya, H; Elatine hungarica
Moesz – magyar látonya, H; Elatine triandra
Schkuhr – háromporzós látonya, H; Eleocharis
acicularis (L.) Roem. et Schult. – apró csetkáka,
H; Eleocharis mamillata H. Lindb. – szemcsés
csetkáka, H; Eleocharis palustris (L.) Roem. et
Schult. – mocsári csetkáka, H; Elymus caninus
(L.) L. – szálkás tarackbúza, H; Elymus elongatus
(Host) Runemark – magas tarackbúza, A!; Elymus
hispidus (Opiz) Melderis – deres tarackbúza, H;
Elymus repens (L.) Gould. – közönséges tarackbúza, H; Epilobium hirsutum L. – borzas füzike,
H; Epilobium parviflorum Schreb. – kisvirágú
füzike, H; Epilobium tetragonum L. – négyélű
füzike, H; Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi
(Schultz) Nyman – Lamy füzike, H; Epipactis
albensis Nováková et Rydlo – elbai nőszőfű, H;
Epipactis helleborine (L.) Crantz – széleslevelű
nőszőfű, H; Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. –
kislevelű nőszőfű, H; Epipactis tallosii A. Molnár
et Robatsch – Tallós-nőszőfű, H; Equisetum
arvense L. – mezei zsurló, H; Equisetum fluviatile
L. em. Ehrh. – iszapzsurló, H; Equisetum palustre
L. – mocsári zsurló, H; Equisetum ramosissimum
Desf. – hosszú zsurló, H; Equisetum telmateia
Ehrh. – óriás zsurló, H; Eragrostis cilianensis
(All.) Vignolo ex Janch. – nagy tőtippan, H;
Eragrostis minor Host – kis tőtippan, H; Eragrostis
pilosa (L.) P. Beauv. – szőrös tőtippan, H; Erigeron
acer (L.) Cronq. – bóbitás küllőrojt, H; Erigeron
annuus (L.) Pers. – egynyári seprence, A; Erodium
ciconium (Jusl.) L’Hér. – gerelyes gémorr, H;
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – bürök-gémorr,
H; Erophila verna (L.) Chevall. – tavaszi ködvirág, H; Eryngium campestre L. – mezei iringó, H;
Eryngium planum L. – kék iringó, H; Erysimum
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diffusum Ehrh. – szürke repcsény, H; Erysimum
odoratum Ehrh, – magyar repcsény, H; Erysimum
repandum L. – fürtös repcsény, H; Euclidium
syriacum (L.) R. Br. – madárorrú táskazár, H;
Euonymus europaeus L. – csíkos kecskerágó, H;
Euonymus verrucosus Scop. – bibircses kecskerágó, H; Eupatorium cannabinum L. – sédkender,
H; Euphorbia cyparissias L. – farkaskutyatej, H;
Euphorbia esula L. – sárkutyatej, H; Euphorbia
exigua L. – apró kutyatej, H; Euphorbia falcata L.
– tarlókutyatej, H; Euphorbia glareosa Pall. – magyar kutyatej, H; Euphorbia helioscopia L. – napraforgó kutyatej, H; Euphorbia lucida Waldst. et
Kit. – fényes kutyatej, H; Euphorbia palustris L. –
mocsári kutyatej, H; Euphorbia peplus L. – vézna
kutyatej, H; Euphorbia platyphyllos L. – nagylevelű kutyatej, H; Euphorbia salicifolia Host – fűzlevelű kutyatej, H; Euphorbia virgata Waldst. et Kit.
– vesszős kutyatej, H;

F

Falcaria vulgaris Bernh. – sarlófű, H; Fallopia ×
bohemica (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey – cseh
óriáskeserűfű, A!; Fallopia convolvulus (L.) A.
Löve – szulákkeserűfű, H; Fallopia dumetorum (L.)
Holub – sövénykeserűfű, H; Festuca arundinacea
Schreb. – nádképű csenkesz, H; Festuca pratensis
Huds. – réti csenkesz, H; Festuca pseudovina
Hack. – sziki csenkesz, H; Festuca rubra L. – veres csenkesz, K; Festuca rupicola Heuff. – pusztai
csenkesz, H; Filago arvensis L. – gyapjas penészvirág, H; Filago vulgaris L. s.str. – német penészvirág, H; Filipendula vulgaris Moench – koloncos
legyezőfű, H; Fragaria viridis Duchesne – csattogó
szamóca, H; Frangula alnus Mill. – kutyabenge,
H; Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis
Pouzar – magyar kőris, H (K); Fraxinus excelsior
L. – magas kőris, H (K); Fraxinus pennsylvanica
Marshall – vörös kőrisfa, A!; Fritillaria meleagris
L. – kockásliliom, H; Fumaria schleicheri Soy.Will. – közönséges füstike, H; Fumaria vaillantii
Loisel. – szürke füstike, H;

G

Gagea pratensis (Pers.) Dumort. – mezei tyúktaréj,
H; Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. et Schult.
f. – kis tyúktaréj, H; Gagea villosa (M. Bieb.) Duby
– vetési tyúktaréj, H; Galega officinalis L. – kecskeruta, H; Galeopsis pubescens Besser – pelyhes
kenderkefű, H; Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake
– borzas gombvirág, A; Galinsoga parviflora Cav.
– kicsiny gombvirág, A; Galium aparine L. – raga-
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dós galaj, H; Galium boreale L. – északi galaj, H;
Galium elongatum C. Presl in J. Presl et C. Presl
– megnyúlt galaj, H; Galium glaucum L. – szürke
galaj, H; Galium mollugo L. – közönséges galaj,
H; Galium odoratum (L.) Scop. – szagos müge, H
(A); Galium palustre L. – mocsári galaj, H; Galium
rubioides L. – réti galaj, H; Galium spurium L. –
vetési galaj, H; Galium verum L. – tejoltó galaj, H;
Genista tinctoria L. – festő rekettye, H; Gentiana
pneumonanthe L. – kornistárnics, H; Geranium
dissectum L. – sallangos gólyaorr, H; Geranium
divaricum Ehrh. – berzedt gólyaorr, H; Geranium
molle L. – puha gólyaorr, H; Geranium pratense L.
– mezei gólyaorr, H; Geranium pusillum Burm. f.
– apró gólyaorr, H; Geranium pyrenaicum Burm. f.
– pireneusi gólyaorr, A; Geranium robertianum L.
– nehézszagú gólyaorr, H; Geranium sanguineum
L. – piros gólyaorr, H; Geranium sibiricum L.
– szibériai gólyaorr, A; Geum urbanum L. – erdei gyömbérgyökér, H; Glaucium corniculatum
(L.) Rudolph. – vörös szarumák, H; Glechoma
hederacea L. – kerek repkény, H; Glechoma hirsuta
Waldst. et Kit. – borzas repkény, H?; Gleditsia
triacanthos L. – tövises lepényfa, A; Glyceria
fluitans (L.) R. Br. – réti harmatkása, H; Glyceria
maxima (Hartm.) Holmb. – vízi harmatkása, H;
Glycyrrhiza echinata L. – keserű édesgyökér,
H; Gnaphalium luteoalbum L. – halvány gyopár,
H; Gnaphalium uliginosum L. – iszapgyopár,
H; Gratiola officinalis L. – orvosi csikorgófű, H;
Gypsophila muralis L. – mezei fátyolvirág, H;
Gypsophila paniculata L. – buglyos fátyolvirág, H;

H

Hedera helix L. – borostyán, H (K); Helianthus
tuberosus L. s.l. – csicsóka, A!; Helictotrichon
pubescens (Huds.) Pilg. – pelyhes zabfű, H;
Heliotropium europaeum L. – európai kunkor,
H; Heliotropium supinum L. – henye kunkor, H;
Helminthia echioides (L.) Gaertn. – vándorvirág,
H; Hemerocallis fulva L. – lángszínű sásliliom,
A (K); Heracleum sphondylium L. – közönséges medvetalp, H; Herniaria glabra L. – kopasz
porcika, H; Herniaria hirsuta L. – kopasz porcika, H; Hesperis matronalis L. – vad hölgyestike, A; Hesperis tristis L. – szomorú estike, H;
Hibiscus trionum L. – varjúmák, H; Hieracium
auriculoides Láng – füles hölgymál, H; Hieracium
bauhinii Schult. ex Besser – magas hölgymál, H;
Hieracium echioides Lumn. – szúrós hölgymál,
H; Hieracium pilosella L. – ezüstös hölgymál, H;
Hieracium umbellatum L. – ernyős hölgymál, H;

flórakutatásának eredményei

Hippophaë rhamnoides L. – európai homoktövis,
A (K); Holosteum umbellatum L. – olocsán, H;
Hordeum hystrix Roth – sziki árpa, H; Hordeum
jubatum L. – díszárpa, A; Hordeum murinum
L. – egérárpa, H; Humulus lupulus L. – felfutó
komló, H; Hydrocharis morsus-ranae L. – békatutaj, H; Hylotelephinum telephium (L.) H. Ohba
subsp. maximum (L.) H. Ohba – bablevelű varjúháj, H; Hyoscyamus niger L. – beléndek, H;
Hypericum perforatum L. – közönséges orbáncfű,
H; Hypochoeris maculata L. – foltos véreslapu, H;

I

Inula britannica L. – réti peremizs, H; Inula conyza
Dc. – erdei peremizs, H; Inula ensifolia L. – kardos
peremizs, H; Inula germanica L. – hengeresfészkű
peremizs, H; Inula hirta L. – borzas peremizs, H;
Inula salicina L. – fűzlevelű peremizs, H; Iris ×
germanica L. – kék nőszirom, A (K); Iris arenaria
Waldst. et Kit. – homoki nőszirom, H; Iris
pseudacorus L. – sárga nőszirom, H; Iris spuria
L. – korcs nőszirom, H; Iris variegata L. – tarka
nőszirom, H; Iva xanthiifolia Nutt, – rézgyom, A;

J

Jasione montana L. – hegyi kékcsillag, H; Juglans
regia L. – közönséges dió, A (K); Juncus articulatus
L. – fülemüleszittyó, H; Juncus bufonius L. – varangyszittyó, H; Juncus compressus Jacq. – réti
szittyó, H; Juncus conglomeratus L. – csomós szit�tyó, H; Juncus effusus L. – békaszittyó, H; Juncus
gerardii Loisel. – sziki szittyó, H; Juncus inflexus
L. – deres szittyó, H; Juncus sphaerocarpus Nees
– gömböstermésű szittyó, H; Juncus tenuis Willd.
– vékony szittyó, A; Juniperus communis L. – közönséges boróka, H;

K

Kickxia elatine (L.) Dumort. – cseplesz tátika,
H; Kickxia spuria (L.) Dumort. – kétszínű tátika,
H; Knautia arvensis (L.) Coult. – mezei varfű, H;
Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbás – homoki
seprűfű, H; Kochia prostrata (L.) Schrad. – heverő seprűfű, H; Kochia scoparia (L.) Schrad. –
vesszős seprűfű, A; Koeleria cristata (L.) Pers.
em. Borbás ex Domin – karcsú fényperje, H;

L

Lactuca quercina L. – cserlevelű saláta, H; Lactuca
saligna L. – szálaslevelű saláta, H; Lactuca serriola
L. – keszeg saláta, H; Lamium album L. – fehér árvacsalán, H; Lamium amplexicaule L. – bársonyos
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árvacsalán, H; Lamium maculatum (L.) L. – foltos árvacsalán, H; Lamium purpureum L. – piros
árvacsalán, H; Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
– bojtorjános koldustetű, H; Lapsana communis L.
– bojtorján saláta, H; Lathyrus hirsutus L. – borzas
lednek, H; Lathyrus lacteus (M.Bieb.) Wissjul. –
koloncos lednek, H; Lathyrus latifolius L. – nagyvirágú lednek, H; Lathyrus niger (L.) Bernh. – fekete lednek, H; Lathyrus nissolia L. – kacstalan
lednek, H; Lathyrus palustris L. – mocsári lednek,
H; Lathyrus pratensis L. – réti lednek, H; Lathyrus
sylvestris L. – erdei lednek, H; Lathyrus tuberosus
L. – gumós lednek, H; Lavatera thuringiaca L. –
parlagi madármályva, H; Leersia oryzoides (L.)
Sw. – vad rizsfű, H; Lemna minor L. – apró békalencse, H; Lemna trisulca L. – keresztes békalencse, H; Leontodon autumnalis L. – őszi oroszlánfog, H; Leontodon hispidus L. – közönséges oroszlánfog, H; Leonurus cardiaca L. – szúrós gyöngyajak, H; Leonurus marrubiastrum L. – pemete
gyöngyajak, H; Lepidium campestre (L.) R. Br.
– mezei zsázsa, H; Lepidium densiflorum Schrad.
– kisvirágú zsázsa, A; Lepidium perfoliatum L. –
felemás zsázsa, H; Lepidium ruderale L. – büdös
zsázsa, H; Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev –
tiszaparti margitvirág, H; Leucanthemum vulgare
Lam. – réti margitvirág, H; Leucojum aestivum L.
– nyári tőzike, H; Ligustrum vulgare L. – vesszős
fagyal, H; Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze
subsp. hungaricum (Klokov) Soó – magyar sóvirág, H; Limosella aquatica L. – iszaprojt, H;
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás – keskenylevelű gyújtoványfű, H; Linaria biebersteinii Besser
– hibrid gyújtoványfű, H; Linaria genistifolia (L.)
Mill. – rekettyelevelű gyújtoványfű, H; Linaria
vulgaris Mill. – közönséges gyújtoványfű, H;
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox – heverő
iszapfű, H; Linum catharticum L. – békalen, H;
Lithospermum officinale L. – kőmagvú gyöngyköles, H; Lolium multiflorum Lam. – olaszperje, H; Lolium perenne L. – angolperje, H; Lotus
corniculatus L. – szarvas kerep, H; Lotus tenuis
Waldst. et Kit. – sziki kerep, H; Luzula campestris
(L.) Dc. – mezei perjeszittyó, H; Lychnis floscuculi L. – réti kakukkszegfű, H; Lychnis viscaria
L. – enyves kakukkszegfű, H; Lycium barbarum
L. – közönséges ördögcérna, A; Lycopus
europaeus L. – vízi peszérce, H; Lycopus exaltatus
L. – magas peszérce, H; Lysimachia nummularia
L. – pénzlevelű lizinka, H; Lysimachia vulgaris
L. – közönséges lizinka, H; Lythrum × scrabrum
Simonk. – hibrid füzény, H; Lythrum hyssopifolia
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L. – alacsony füzény, H; Lythrum salicaria L. –
réti füzény, H; Lythrum tribracteatum Salzm. in
Spreng. – apró füzény, H; Lythrum virgatum L. –
vesszős füzény, H;

M

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid. – narancseperfa, A (K); Mahonia aquifolium (Prush) Nutt.
– mahónia, A (K); Malus domestica Borkh. – nemes alma, A (K); Malva neglecta Wallr. – papsajt
mályva, H; Malva pusilla Sm. – apró mályva, H;
Malva sylvestris L. – erdei mályva, H; Marrubium
peregrinum L. – fehér pemetefű, H; Marrubium
vulgare L. – orvosi pemetefű, H; Marsilea
quadrifolia L. – mételyfű, H; Matricaria discoidea
Dc. – sugártalan székfű, A; Matricaria recucita
L. – orvosi székfű, H; Medicago × varia Martyn –
homoki lucerna, A (K); Medicago falcata L. – sárkerep lucerna, H; Medicago lupulina L. – komlós
lucerna, H; Medicago minima (L.) L. – apró lucerna, H; Medicago sativa L. – takarmány lucerna,
A (K); Melampyrum barbatum Waldst. et Kit. –
szakállas csormolya, H; Melica altissima L. – magas gyöngyperje, H; Melica transsylvanica Schur
– erdélyi gyöngyperje, H; Melilotus albus Desr.
– fehér somkóró, H; Melilotus dentatus (Waldst.
et Kit.) Pers. – fogas somkóró, H; Melilotus
officinalis (L.) Pall. – orvosi somkóró, H; Melissa
officinalis L. – citromfű, A (K); Mentha aquatica
L. – vízi menta, H; Mentha arvensis L. – mezei
menta, H; Mentha longifolia (L.) Nath. – lómenta,
H; Mentha pulegium L. – csombormenta, H;
Mercurialis perennis L. – erdei szélfű, H?;
Micorrhinum minus (L.) Fourr. – kicsiny tátos, H;
Misopates orontium (L.) Raf. – vetési oroszlánszáj, H; Moehringia trinervia (L.) Clairv. – erdei
csitri, H; Molinia caerulea (L.) Moench – magyar
kékperje, H; Morus alba L. – fehér eperfa, A (K);
Muscari botryoides (L.) Mill. – epergyöngyike, H;
Muscari comosum (L.) Mill. – üstökös gyöngyike, H; Muscari neglectum Guss. ex Ten. – fürtös
gyöngyike, H; Myagrum perfoliatum L. – galléros légyfogó, H; Mycelis muralis (L.) Dumort. –
kakicsvirág, H; Myosotis arvensis (L.) Hill – parlagi nefelejcs, H; Myosotis scorpioides L. – mocsári nefelejcs, H; Myosotis sicula Guss. – szicíliai
nefelejcs, H; Myosotis sparsiflora J.G. Mikan – lazavirágú nefelejcs, H; Myosotis stricta Link – apró
nefelejcs, H; Myosoton aquaticum (L.) Mönch –
közönséges vízicsillaghúr, H; Myosurus minimus
L. – egérfarkfű, H; Myriophyllum spicatum L. –
füzéres süllőhínár, H;
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N

Najas marina L. – nagy tüskéshínár, H; Najas minor All. – kis tüskéshínár, H; Narcissus poëticus
L. – fehér nárcisz, A; Nepeta cataria L. – illatos
macskamenta, H; Nepeta pannonica L. – bugás
macskamenta, H; Nigella arvensis L. – kandilla,
H; Nonea pulla (L.) Dc. – közönséges apácavirág,
H; Nuphar lutea (L.) Sm. – vízitök, H; Nymphaea
alba L. – fehér tündérrózsa, H; Nymphoides
peltata (S.G. Gmel.) Kuntze – tündérfátyol, H;

O

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus
(Dumort.) Corb. – vörös fogfű, H; Oenanthe aquatica (L.) Poir. – mételykóró, H; Oenanthe silaifolia M.
Bieb. – gyűrűs borgyökér, H; Oenothera biennis L.
– parlagi ligetszépe, A; Oenothera salicifolia Desf.
– magyar ligetszépe, A; Onobrychis viciifolia Scop.
– takarmány baltacim, A (K); Ononis arvensis L. –
mezei iglice, H; Ononis spinosa L. – tövises iglice,
H; Ononis spinosiformis Simonk. – tiszaháti iglice,
H; Onopordum acanthium L. – szamárbogáncs, H;
Orchis elegans Heuff. – pompás kosbor, H; Orchis
morio L. – agárkosbor, H; Orchis palustris Jacq. –
mocsári kosbor, H; Orchis ustulata L. – sömörös
kosbor, H; Origanum vulgare L. – szurokfű, H;
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. – kónya
madártej, H; Ornithogalum brevistylum Wolfner
– nyúlánk madártej, H; Ornithogalum kochii Parl.
– pusztai madártej, H; Ornithogalum umbellatum
L. – ernyős madártej, H; Orobanche caryophyllacea
Sm. – galajfojtó vajvirág, H; Orobanche cernua L.
in Loefl. – bókoló vajvirág, A; Orobanche cumana
Wallr. – napraforgó vajvirág, H; Oxalis corniculata
L. – szürke madársóska, A; Oxalis dillenii Jacq.
– parlagi madársóska, A; Oxalis stricta L. – sárga
madársóska, A;

P

Padus avium Mill. – májusfa, H (A); Paeonia
officinalis L. – kerti bazsarózsa, A (K); Panicum
ruderale (Kitag.) Lyssov – törékeny köles, A;
Papaver dubium L. – bujdosó mák, H; Papaver
rhoeas L. – pipacs, H; Parthenocissus inserta (A.
Kern.) Fritsch – közönséges vadszőlő, A; Pastinaca
sativa L. – vad pasztinák, H; Peplis portula L. –
tócsahúr, H; Persicaria amphibia (L.) Delarbre
– vidrakeserűfű, H; Persicaria dubia (Stein)
Fourr. – szelíd keserűfű, H; Persicaria hydropiper
(L.) Delarbre – borsos keserűfű, H; Persicaria
lapathifolia (L.) Delarbre – lapulevelű keserűfű, H;
Persicaria maculosa Gray – baracklevelű keserűfű,
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H; Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et
Scherb. – vörös acsalapu, H; Petrorhagia prolifera
(L.) P.W. Ball et Heywood – homoki aszúszegfű,
H; Peucedanum alsaticum L. – buglyos kocsord,
H; Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. – homoki kocsord, H; Peucedanum cervaria (L.) Lap.
– szarvas kocsord, H; Peucedanum officinale L.
– sziki kocsord, H; Peucedanum oreoselinum (L.)
Moench – citromkocsord, H; Phalaris arundinacea
L. – pántlikafű, H; Phalaris canariensis L. – kanáriköles, A (K); Phleum phleoides (L.) H. Karst.
– sima komócsin, H; Phleum pratense L. – mezei
komócsin, H; Phlomis tuberosa L. – macskahere, H; Pholiurus pannonicus Trin. – kígyófark,
H; Phragmites australis (Cav.) Steud. – nád, H;
Physalis alkekengi L. – zsidócseresznye, A (K);
Phytolacca americana L. – amerikai alkörmös, A!;
Picris hieracioides L. – közönséges keserűgyökér,
H; Pimpinella saxifraga L. – hasznos földitömjén,
H; Pinus nigra J.F. Arn. – feketefenyő, K; Pinus
sylvestris L. – erdeifenyő, K; Pisum sativum L. –
vetemény borsó, A (K); Plantago indica L. – homoki útifű, H; Plantago lanceolata L. – lándzsás útifű,
H; Plantago major L. – nagy útifű, H; Plantago
maritima L. – sziki útifű, H; Plantago maxima
Juss. ex Jacq. – óriás útifű, H; Plantago media L.
– réti útifű, H; Plantago schwarzenbergiana Schur.
– erdélyi útifű, H; Plantago tenuiflora Waldst.
et Kit. – vékony útifű, H; Platanthera bifolia (L.)
Rchb. – kétlevelű sarkvirág, H; Poa angustifolia L.
– karcsú perje, H; Poa annua L. – egynyári perje,
H; Poa bulbosa L. – gumós perje, H; Poa compressa
L. – laposszárú perje, H; Poa nemoralis L. – ligeti
perje, H; Poa palustris L. – mocsári perje, H; Poa
pratensis L. – réti perje, H; Poa trivialis L. – sovány perje, H; Podospermum canum (C.A. Mey.)
Griseb – közönséges szikipozdor, H; Polycnemum
arvense L. – közönséges torzon, H; Polygala
comosa Schkuhr – üstökös pacsirtafű, H; Polygala
major Jacq. – nagy pacsirtafű, H; Polygonatum
latifolium (Jacq.) Desf. – széleslevelű salamonpecsét, H; Polygonum aviculare L. – madárporcsinkeserűfű, H; Polygonum bellardii All. –
Bellard-porcsinkeserűfű, H; Populus × canescens
Sm. – szürke nyár, H; Populus × euamericana
(Dode) Guinier – kanadai nyár, A (K); Populus
alba L. – fehér nyár, H; Populus nigra L. – fekete
nyár, H (K); Populus tremula L. – rezgő nyár, H;
Portulaca grandiflora Hook. – nagyvirágú porcsin, A (K); Portulaca oleracea L. – kövér porcsin,
H; Potamogeton crispus L. – bodros békaszőlő,
H; Potamogeton natans L. – úszó békaszőlő, H;
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Potamogeton nodosus Poir. – imbolygó békaszőlő,
H; Potentilla alba L. – fehér pimpó, H; Potentilla
anserina L. – liba pimpó, H; Potentilla arenaria
Borkh. – homoki pimpó, H; Potentilla argentea L.
– ezüst pimpó, H; Potentilla inclinata Vill. – szürke
pimpó, H; Potentilla neglecta Baumg. – zöld-ezüst
pimpó, H; Potentilla patula Waldst. et Kit. – kiterült
pimpó, H; Potentilla recta L. – egyenes pimpó, H;
Potentilla reptans L. – indás pimpó, H; Potentilla
supina L. – henye pimpó, H; Prunella laciniata L. –
fehér gyíkfű, H; Prunella vulgaris L. – közönséges
gyíkfű, H; Prunus avium L. – madárcseresznye,
A (K); Prunus cerasifera Ehrh. – cseresznyeszilva, A (K); Prunus domestica L. – házi szilva, A
(K); Prunus fruticosa (Pall.) Woronow – csepleszmeggy, H; Prunus mahaleb L. – sajmeggy, A (K);
Prunus spinosa L. – kökény, H; Pseudolysimachion
longifolium (L.) Opiz – hosszúlevelű veronika, H;
Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber –
veronika, H; Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz
– macskafarkú veronika, H; Pseudolysimachion
spurium (L.) Rauschert – bugás veronika, H; Ptelea
trifoliata L. – hármaslevelű alásfa, A; Puccinellia
distans (Jacq.) Parl. – közönséges mézpázsit, H;
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. – sziki mézpázsit, H; Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. – réti bolhafű, H; Pulicaria vulgaris Gaertn. – parlagi bolhafű, H; Pulsatilla grandis Wender. – leánykökörcsin,
H; Pyrus communis L. – nemes körte, A (K); Pyrus
pyraster (L.) Burgsd. – vadkörte, H;

Q

Quercus cerris L. – csertölgy, H (K); Quercus
pubescens Willd. – molyhos tölgy, H; Quercus
robur L. – kocsányos tölgy, H (K); Quercus rubra
L. – vörös tölgy, A (K);

R

Ranunculus acris L. – réti boglárka, H; Ranunculus
aquatilis L. – nagy víziboglárka, H; Ranunculus
arvensis L. – vetési boglárka, H; Ranunculus auricomus L. – változó boglárka, H; Ranunculus
bulbosus L. – hagymás boglárka, H; Ranunculus
ficaria L. – salátaboglárka, H; Ranunculus illyricus L. – selymes boglárka, H; Ranunculus lanuginosus L. – gyapjas boglárka, H; Ranunculus
lateriflorus Dc. – sziki boglárka, H; Ranunculus
pedatus Waldst. et Kit. – villás boglárka, H;
Ranunculus polyanthemos L. – sokvirágú boglárka, H; Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit.
– buglyos boglárka, H; Ranunculus repens L. – kúszó boglárka, H; Ranunculus rionii Lagger – ko66

pasz víziboglárka, H; Ranunculus sardous Cr. L.
– buborcsboglárka, H; Ranunculus sceleratus L. L.
– torzsikaboglárka, H; Ranunculus trichophyllus
Chaix – hínáros víziboglárka, H; Raphanus
raphanistrum L. – repcsényretek, H; Reseda lutea
L. – vad rezeda, H; Reseda luteola L. – sárga rezeda, H; Rhamnus catharticus L. – varjútövis, H;
Rhinanthus serotinus (Schöhn.) Oborný – nagyvirágú kakascímer, H; Ribes aureum Pursh – arany
ribiszke, A (K); Ribes nigrum L. – fekete ribiszke,
A (K); Ribes rubrum L. var. domesticum Wallr.
– kerti vörös ribiszke, A (K); Ribes uva-crispa L.
– egres, A (K); Ricinus communis L. – ricinus,
A (K); Robinia pseudoacacia L. – fehér akác, A!;
Rorippa amphibia (L.) Besser – vízi kányafű, H;
Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – osztrák kányafű,
H; Rorippa sylvestris (L.) Besser – erdei kányafű,
H; Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. kerneri
(Menyh.) Soó – Kerner erdei kányafű, H; Rorippa
x menyhartiana Borbás – kányafű-hibrid, H; Rosa
canina L. – gyepű rózsa, H; Rosa corymbifera
Borkh. – berki rózsa, H; Rosa gallica L. – parlagi rózsa, H; Rosa rubiginosa L. – rozsdás rózsa, H; Rosa
rugosa Thunb. – japán rózsa, A (K); Rubus caesius
L. – hamvas szeder, H; Rubus fruticosus agg. –
földi szeder, H; Rubus idaeus L. – erdei málna, A
(K); Rumex acetosa L. – mezei sóska, H; Rumex
acetosella L. – juhsóska, H; Rumex confertus
Willd. – tömött lórom, H; Rumex conglomeratus
Murray – murvás lórom, H; Rumex crispus L. –
fodros lórom, H; Rumex hydrolapathum Huds.
– tavi lórom, H; Rumex obtusifolius L. – réti lórom, H; Rumex palustris Sm. – mocsári lórom,
H; Rumex patientia L. – paréj lórom, H; Rumex
stenophyllus Ledeb. – keskenylevelű lórom, H;

S

Sagittaria sagittifolia L. – nyílfű, H; Salicornia
prostrata Pall, – sziksófű, H; Salix alba L. – fehér fűz, H; Salix caprea L. – kecskefűz, H; Salix
cinerea L. – rekettyefűz, H; Salix fragilis L. –
csöregefűz, H; Salix purpurea L. – csigolyafűz,
H; Salix rosmarinifolia L. – cinegefűz, H; Salix
triandra L. – mandulafűz, H; Salix viminalis L. –
kosárkötőfűz, H; Salsola kali L. subsp. ruthenica
(Iljin) Soó – homoki ballagófű, H; Salvia aethiopis
L. – magyar zsálya, H; Salvia austriaca Jacq. – osztrák zsálya, H; Salvia nemorosa L. – ligeti zsálya,
H; Salvia pratensis L. – mezei zsálya, H; Salvia
verticillata L. – lózsálya, H; Salvinia natans L. – rucaöröm, H; Sambucus ebulus L. – földi bodza, H;
Sambucus nigra L. – fekete bodza, H; Sanguisorba
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minor Scop. – csabaíre vérfű, H; Sanguisorba
officinalis L. – őszi vérfű, H; Saponaria officinalis
L. – szappanfű, H; Saxifraga tridactylites L. – apró
kőtörőfű, H; Scabiosa ochroleuca L. – vajszínű ördögszem, H; Scandix pecten-veneris L. – berzenke,
H; Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – tavi káka,
H; Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla – szúrós
káka, H; Schoenoplectus supinus L. – henye káka,
H; Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.)
Palla – kötő káka, H; Scirpoides holoschoenus
(L.) Soják – szürkekáka, H; Scirpus sylvaticus L.
– közönséges erdeikáka, H; Scleranthus annuus
L. – egynyári szikárka, H; Sclerochloa dura (L.) P.
Beauv. – kőperje, H; Scorzonera parviflora Jacq. –
kisvirágú pozdor, H; Scorzonera purpurea L. – piros pozdor, H; Scrophularia nodosa L. – göcsös görvélyfű, H; Scrophularia umbrosa Dumort. – szárnyas görvélyfű, H; Scutellaria galericulata L. – vízmelléki csukóka, H; Scutellaria hastifolia L. – dárdás csukóka, H; Securigera varia (L.) Lassen – tarka
koronafürt, H; Sedum acre L. – borsos varjúháj, H;
Sedum caespitosum (Cav.) Dc. – sziki varjúháj, H;
Sedum rupestre L. subsp. glaucum (Lej.) Janchen –
szürkés hegyi varjúháj, A (K); Sedum sexangulare
L. – hatsoros varjúháj, H; Sempervivum tectorum
L. – fali kövirózsa, A (K); Senecio doria Nath. –
kövér aggófű, H; Senecio erraticus Bertol. – réti
aggófű, H; Senecio erucifolius L. – keskenylevelű
aggófű, H; Senecio jacobaea L. – Jakabnapi aggófű, H; Senecio vernalis Waldst. et Kit. – tavaszi
aggófű, A; Senecio vulgaris L. – közönséges aggófű, H; Serratula tinctoria L. – festő zsoltina, H;
Seseli annuum L. – homoki gurgolya, H; Seseli
hippomarathrum Jacq. – szilkés gurgolya, H; Seseli
varium Trevir. – változó gurgolya, H; Setaria pumila
(Poir.) Schult. – fakó muhar, H; Setaria verticillata
(L.) P. Beauv. – ragadós muhar, H; Setaria viridis
(L.) P. Beauv. – zöld muhar, H; Silene alba (Mill.)
E.H.L. Krause – fehér mécsvirág, H; Silene
bupleuroides L. – gór habszegfű, H; Silene conica
L. – homoki habszegfű, H; Silene gallica L. – francia habszegfű, H; Silene multiflora (Waldst. et Kit.)
Pers. – sokvirágú habszegfű, H; Silene noctiflora
L. – esti mécsvirág, H; Silene nutans L. – kónya
habszegfű, H; Silene otites (L.) Wibel – szikár habszegfű, H; Silene viscosa (L.) Pers. – ragadós mécsvirág, H; Silene vulgaris (Moench) Garcke – hólyagos habszegfű, H; Sinapis arvensis L. – vadrepce,
H; Sisymbrium altissimum L. – magyar zsombor,
H; Sisymbrium loeselii Jusl. – parlagi zsombor,
H; Sisymbrium orientale L. – hamvas zsombor, H;
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth – karcsú
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zsombor, H; Sisymbrium strictissimum L. – magas
zsombor, H; Sium latifolium L. – széleslevelű békakorsó, H; Solanum dulcamara L. – keserű csucsor,
H; Solanum nigrum L. – fekete csucsor, A; Solidago
canadensis L. – kanadai aranyvessző, A!; Solidago
gigantea Aiton – magas aranyvessző, A!; Solidago
virgaurea L. – közönséges aranyvessző, H; Sonchus
arvensis L. – mezei csorbóka, H; Sonchus asper
(L.) Hill – szúrós csorbóka, H; Sonchus oleraceus
L. – szelíd csorbóka, H; Sorbus aucuparia L. – madárberkenye, A (K); Sorbus torminalis (L.) Crantz
– barkócaberkenye, A (K); Sorghum halepense (L.)
Pers. – fenyércirok, A; Sparganium erectum L. –
ágas békabuzogány, H; Spergula arvensis L. – mezei csibehúr, H; Spergularia maritima (All.) Chiov.
– szárnyasmagvú budavirág, H; Spiraea crenata L.
– csipkés gyöngyvessző, H; Spirodela polyrhiza (L.)
Schleid. – bojtos békalencse, H; Stachys annua L.
– tarlóvirág, H; Stachys germanica L. – fehér tisztesfű, H; Stachys officinalis (L.) Trev. – bakfű, H;
Stachys palustris L. – mocsári tisztesfű, H; Stachys
recta L. – hasznos tisztesfű, H; Stachys sylvatica L.
– erdei tisztesfű, H; Stellaria graminea L. – pázsitos
csillaghúr, H; Stellaria media (L.) Vill. – közönséges tyúkhúr, H; Stipa capillata L. – kunkorgó árvalányhaj, H; Stipa pennata L. – hegyi árvalányhaj,
H; Stipa tirsa Steven em Čelak. – hosszúlevelű árvalányhaj, H; Suaeda prostrata Pall. – heverő sziki
sóballa, H; Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
– hóbogyó, A (K); Symphytum officinale L. – fekete nadálytő, H; Syringa vulgaris L. – közönséges
orgona, A (K);

T

Tamarix tetrandra Pall. – keleti tamariska, A (K);
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. – sátoros
margitvirág, H; Tanacetum vulgare (L.) Bernh. –
gilisztaűző varádics, H; Taraxacum laevigatum agg.
– szarvacskás pitypang, H; Taraxacum officinale
Weber – pongyola pitypang, H; Taraxacum
palustre (Lyons) Symons – lápi pitypang, H;
Tephroseris integrifolia (L.) Holub. – mezei aggófű, H; Tetragonolobus maritimus (L.) Roth subsp.
siliquosus (L.) Murb. – bársonykerep, H; Teucrium
chamaedrys L. – sarlós gamandor, H; Teucrium
scordium L. – vízi gamandor, H; Thalictrum flavum
L. – sárga borkóró, H; Thalictrum lucidum L. – fényes borkóró, H; Thalictrum minus L. – közönséges borkóró, H; Thalictrum simplex L. – egyszerű
borkóró, H; Thesium linophyllon L. – lenlevelű
zsellérke, H; Thesium ramosum Hayne – homoki
zsellérke, H; Thlaspi arvense L. – mezei tarsóka, H;
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Thlaspi jankae Kern. – Janka-tarsóka, H; Thlaspi
perfoliatum L. – galléros tarsóka, H; Thymelaea
passerina (L.) Coss. et Germ. – egynyári cicó, H;
Thymus odoratissimus Willd. – közönséges kakukkfű, H; Thymus pannonicus All. – magas kakukkfű, H; Tilia cordata Mill. – kislevelű hárs, K;
Tilia platyphyllos Scop. – nagylevelű hárs, K; Tilia
tomentosa Moench – ezüst hárs, K; Torilis arvensis
(Huds.) Link. – vetési tüskemag, H; Torilis japonica
(Houtt.) Dc. – bojtorjános tüskemag, H; Tragopogon
dubius Scop. – nagy bakszakáll, H; Tragopogon
orientalis L. – közönséges bakszakáll, H; Tragus
racemosus (L.) All. – tövisperje, A; Trapa natans L.
– sulyom, H; Tribulus terrestris L. subsp. orientalis
(A. Kern.) Dostál – királydinnye, H; Trifolium
alpestre L. – bérci here, H; Trifolium angulatum
Waldst. et Kit. – sziki here, H; Trifolium arvense
L. – tarlóhere, H; Trifolium aureum L. – zörgő here,
H?; Trifolium campestre Schreb. – mezei here, H;
Trifolium fragiferum L. – eper here, H; Trifolium
hybridum L. – korcs here, H; Trifolium incarnatum
L. – bíborhere, A (K); Trifolium medium L. – erdei here, H; Trifolium montanum L. – hegyi here,
H; Trifolium ochroleucum Huds. – vajszínű here,
H; Trifolium pratense L. – réti here, H; Trifolium
repens L. – fehér here, H; Trifolium retusum L. –
pusztai here, H; Trifolium rubens L. – pirosló here,
H; Trifolium striatum L. – sávos here, H; Trifolium
strictum L. – sudár here, H; Trifolium vesiculosum
Savi – hólyagos here, H; Trigonella procumbens
(Besser) Rchb. – sziki lepkeszeg, H; Triplospermum
perforatum (Mérat) M. Laínz – kaporlevelű ebszékfű, H; Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – nagy ördögbocskor, H; Tussilago farfara L. – martilapu, H;
Typha angustifolia L. – keskenylevelű gyékény, H;
Typha latifolia L. – bodnározó gyékény, H; Typha
laxmannii Lepech. – rizsgyékény, A;

U

Ulmus laevis Pall. – vénicfa, H; Ulmus minor
Mill. – mezei szil, H; Urtica dioica L. – nagy
csalán, H; Urtica urens L. – apró csalán, H;
Utricularia australis R. Br. – pongyola rence, H;

V

Valeriana officinalis L. – orvosi macskagyökér, H;
Valerianella dentata (L.) Poll. – fogas galambbegy,
H; Valerianella locusta (L.) Latterr. – saláta-galambbegy, H; Valerianella rimosa Bastard – füles
galambbegy, H; Verbascum blattaria L. – molyűző
ökörfarkkóró, H; Verbascum chaixii Vill. subsp.
austriacum (Schott) Hayek – osztrák ökörfarkkóró,
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H; Verbascum lychnitis L. – csilláros ökörfarkkóró,
H; Verbascum nigrum L. – fekete ökörfarkkóró, H;
Verbascum phlomoides L. – szöszös ökörfarkkóró,
H; Verbascum phoeniceum L. – lila ökörfarkkóró, H; Verbena officinalis L. – közönséges vasfű,
H; Verbena supina L. – henye vasfű, H; Veronica
anagallis-aquatica L. – vízi veronika, H; Veronica
anagalloides Guss. – iszaplakó veronika, H;
Veronica arvensis L. – mezei veronika, H; Veronica
catenata Pennell – üstökös veronika, H; Veronica
hederifolia L. s. str. – borostyánlevelű veronika,
H; Veronica persica Poir. – perzsa veronika, A;
Veronica polita Fr. – fényes veronika, H; Veronica
praecox All. – korai veronika, H; Veronica prostrata
L. – lecsepült veronika, H; Veronica scutellata L. –
pajzsos veronika, H; Veronica serpyllifolia L. – kakukk veronika, H; Veronica teucrium L. – gamandor
veronika, H; Veronica triphyllos L. – ujjaslevelű
veronika, H; Veronica vindobonensis (M.A. Fisch.)
M.A. Fisch. – bécsi veronika, H; Viburnum opulus
L. – kányabangita, H; Vicia angustifolia L. – vetési bükköny, H; Vicia biennis L. – kunsági bükköny, H; Vicia cracca L. – kaszanyűg bükköny, H;
Vicia grandiflora Scop. – nagyvirágú bükköny, H;
Vicia hirsuta (L.) Gray – borzas bükköny, H; Vicia
lathyroides L. – pici bükköny, H; Vicia pannonica
Crantz subsp. pannonica – pannon bükköny, H;
Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bieb.)
Nyman – csíkos bükköny, H; Vicia pisiformis L. –
borsóka bükköny, H; Vicia sativa L. – takarmánybükköny, H?; Vicia sepium L. – gyepűbükköny, H;
Vicia tenuifolia Roth – keskenylevelű bükköny, H;
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – négymagvú bükköny, H; Vicia villosa Roth – szöszös bükköny, H;
Vinca herbacea Waldst. et Kit. – pusztai meténg,
H; Vinca minor L. – télizöld meténg, A (K);
Vincetoxicum hirundinaria Medik. – közönséges
méreggyilok, H; Viola ambigua Waldst. et Kit. –
csuklyás ibolya, H; Viola arvensis Murray – mezei
árvácska, H; Viola hirta L. – borzas ibolya, H; Viola
kitaibeliana Roem. et Schult. – törpe árvácska, H;
Viola odorata L. – illatos ibolya, H; Viola pumila
Chaix – réti ibolya, H; Viscum album L. – fehér
fagyöngy, H; Vitis riparia Michx. – kerti szőlő, A;
Vitis rupestris Scheele – sziklai szőlő, A; Vulpia
myuros (L.) C.C. Gmel. – vékony egércsenkesz, H;

X

Xanthium italicum Moretti – olasz szerbtövis, A!;
Xanthium spinosum L. – szúrós szerbtövis, A;
Xanthium strumarium L. – bojtorján szerbtövis,
H; Xeranthemum annuum L. – ékes vasvirág, H.

A Hevesi-sík Cicindellidaeés Carabidae-faunája
Carabid beetles of Heves Plain
(Coleoptera: Cicindellidae, Carabidae)
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Összefoglalás
A Hevesi-síkon kimutatott, ill. irodalmi forrásokban eddig közölt fajok száma összesen 212. A korábbi
irodalmi forrásokban közölt fajok száma 130, míg a nem publikált fajok száma 82. A 212 faj az ismert
hazai fauna (523 faj) 40%-át teszi ki. A Hevesi-síkról eddig 14 védett faj került elő. A fajok döntő többsége pusztai jellegű, de számottevő a szikes és a mocsaras élőhelyekre jellemző fajok száma is.

A bstract
Altogether 212 species of Cicindellidae and Carabidae were reported from the Heves Plain. 130 species
were mentioned in literature sources, while plus 82 unpublished records were also gathered. The species number covers approx. 40 percent of the total Hungarian Carabidae fauna (523 species). 14 species
are protected by the law and mentioned in details in this paper. Most of the species has steppe character,
but the number of the alkalic (szik) and wetland species are also remarkable.
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Bevezetés
A futóbogár-fauna tekintetében sem a tágabb,
sem a szűkebb értelemben vett Hevesi-sík nem
tartozik az ország jól feltárt területei közé. Az
első, irodalmi forrásokban közölt adatok csak
1980-ban láttak napvilágot, amikor Horvatovich
és Szarukán (1980) növénytermesztési kísérleti parcellákból közölt talajcsapdás adatokat,
Nagyfüged határából.
Kádár and Szél (1995) 1981 és 1992 között
üzemeltetett fénycsapda néhány adatát közli
Kompolt térségéből.
Szél (1996) a Magyar Természettudományi
Múzeumban fellelhető, néhány faj adatát ismerteti
Kompolt, Mezőtárkány és Tiszanána lelőhelyekről.
Hegyessy és Szél (2002) a gyöngyösi Mátra Mú
zeum gyűjteményében található fajok adatait közli
Adács, Füzesabony és Nagyfüged térségéből.
Horvatovich (2002) – a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság megbízásában – a Hevesi-sík számos
pontján, különböző típusú élőhelyeken működtetett talajcsapdák eredményeit közli tanulmányá-

ban, ami az addigi legrészletesebb információkat
nyújtja a térség futóbogár-faunájára vonatkozóan.
Ködöböcz (2011) különböző mezőgazdasági területeken, parlagokon és gyepekben végzett, talajcsapdás vizsgálatok nagy mennyiségű adatát közli.
Ezeknek az irodalmi forrásoknak az adatai – településnév és gyűjtőhely szintjén – az alábbiakban
felsorolásra kerülnek, hogy a legteljesebb képet
mutassuk be a Hevesi-sík futóbogár-faunájáról.
Az irodalmi források adatai után felsorolásra
kerülnek azoknak a különböző gyűjtéseknek az
adatai, amelyek az elmúlt 15 évben keletkeztek és
nem kerültek publikálásra. Ilyen a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság megbízásában, a Hevesi-sík különböző területein, 1998-ban üzemeltetett fénycsapdák és talajcsapdák adatai (az 1997-es felmérések (Horvatovich 2002) folytatása). Ilyen anyag
a Batáry Péter és Báldi András által 2003-ban
végzett kutatások adatai; a Václav Křivan cseh kutató és munkatársai által 2005–2006-ban végzett
gyűjtések adatai, valamint a 2010 és 2013 között,
szintén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízásában végzett kutatások eredményei.

Gyüjtési pontok
Vizsgálati terület
Vasútvonalak
Vízfolyások

1. ábra. A Hevesi-síkon 1975–2012 között végzett gyűjtések és kutatások területi eloszlása
Figure 1: Spatial distriubution of the collecting locations at the Heves Plain
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Tárgyalás

Carabidae

A Hevesi-síkon kimutatott, ill. irodalmi forrásokban közölt fajok száma összesen 212. A korábbi
irodalmi forrásokban közölt fajok száma 130,
míg a nem publikált, 1998 és 2012 között gyűjtött fajok száma 82. Néhány faj előfordulása a
Hevesi-síkon kétséges, ill. kizárt, mivel vagy félrehatározták őket, vagy a Tisza mentéről repültek
a gyűjtés helyére. E fajok részletes magyarázata
az alábbiakban olvasható. A 212 faj az ismert hazai fauna (523 faj) 40%-át teszi ki. A fajok döntő
többsége – a tájegység jellegéből adódóan – pusztai jellegű, de számottevő a mocsaras élőhelyekre jellemző fajok száma, valamint szép számmal
vannak szikes élőhelyekre jellemző fajok is. A
Hevesi-síkról kimutatott védett fajok száma 14;
jellemzésük szintén az alábbiakban olvasható.

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.18.,
TL, fny.
Acupalpus exiguus (Dejean, 1829) – Poroszló:
Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Acupalpus interstitialis (Reitter, 1884) – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy
– Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy;
Nagy-fehér akla, 2006.04.26., KV, vgy.
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – Pély:
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny; Ludas, 2006.06.30., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.18., TL, fny.
Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) – Tarna
szent
miklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny.
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy
– Jászivány: Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Poroszló: Nagy-fehér akla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28.,
KV, vgy.
Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos; Kalyukdűlő; Nagy-Fenék, Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa;
Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány:
33-as út mente; Isten mezeje, Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011) – Nagyfüged (Horvatovich
and Szarukán 1986) – Poroszló: Két út köz
(Ködöböcz 2011)
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny; Ludas, 2006.06.30., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.18., TL, fny.
Besenyőtelek: Zsemlés-hát (Ködöböcz 2011)
Acupalpus suturalis (Dejean, 1829) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny –
Tarnaszentmiklós: Ludas, 2006.06.30., KV, vgy.
Agonum afrum (Duftschmid, 1812) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy.
Agonum atratum (Duftschmid, 1812) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT – Kisköre: 2005.08.03., KV, vgy

K imutatott

fajok jegyzéke

Rövidítések: BP – Batáry Péter, BA – Báldi
András, DGY – Dudás György, DHT – DélHeves Tájegység munkatársai, HS – Horvatovich
Sándor, KV – Křivan, Václav, TL – Tóth László,
VJ – Varga János, fny – fényen gyűjtve, vgy – vegyes gyűjtési mód, [....] – a faj minden bizonnyal
nem fordul elő a Hevesi-síkon. Ahol nincs megadva a gyűjtési mód, ott talajcsapdával történt a
mintavétel.
Megjegyzés: a jobb áttekinthetőség érdekében az
egyes fajoknál először az új, irodalmi forrásokban még nem közölt adatok kerülnek felsorolásra,
majd utánuk következnek az irodalmi forrásokban korábban már közölt adatok, rövidített formában.

Cicindellidae
Cicindela campestris (Linnaeus, 1758) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT.
Cicindela germanica (Linnaeus, 1758) – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT – Tarnaszentmiklós: Ludas, 2011.05.1110.20., DHT. Besenyőtelek: Nagy-Fenék;
Zsidó-csincsa; Zsombékos (Ködöböcz 2011)
– Erdőtelek: Hanyi-tározó (Horvatovich 2002)

73

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

– Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny
– Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Ludas, 2006.06.30., KV,
vgy – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.18.,
TL, fny.
Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT.
Agonum longicorne (Chaudoir, 1846) – Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy –
Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.1110.20., DHT – Újlőrincfalva: Laskó-part,
1998.08.18., TL, fny.
Agonum permoestum (Puel, 1938) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) – Átány:
Csorda-járó, 2005.08.04., KV, vgy; Kis-kútdűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy; Székkút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT – Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA – Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Két
út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2005.08.03., KV, vgy;
2006.06.30., KV, vgy; Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT;
Ludas, 2006.06.30., KV, vgy; 2011.05.11-10.20.,
DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01.,
KV, vgy. Átány: Nagy-fertő (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Gáncsos; Kalyuk-dűlő;
Nagy-Fenék; Tepély-puszta (Ködöböcz 2011) –
Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente; Isten
mezeje (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Amara aenea (De Geer, 1774) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV, vgy – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT
– Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV,
vgy; Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08., VJ –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Jászivány: Csukás-dűlő, 2012.04.2710.19., DHT; Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17.,
DGY – Pély: Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT;
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2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT;
Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló:
Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy; Nagy-fehér
akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2006.04.28.,
KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
1998.06.01-09.11., DHT; 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő,
2006.06.30., KV, vgy; Koppási-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT; Ludas, 1998.06.01-08.10., DHT;
2007.06.30., KV, vgy; 2011.05.11-10.20., DHT
– Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08.,
VJ. Átány: Nagy-fertő; Puki-gyep (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Csincsacsatorna mente; Gáncsos; Kalyuk-dűlő; Tepélypuszta; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz
2011) – Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Heves: Hevesi-gyepek
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út
mente; Csincsa-csatorna mente; Hamarkacsatorna mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011) – Nagyfüged (Hegyessy és
Szél 2002) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002) –
Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002); Két
út köz (Ködöböcz 2011)
Amara anthobia (A. Villa et J. B. Villa, 1833) –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV,
vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV,
vgy. Besenyőtelek: Kalyuk-dűlő (Ködöböcz
2011) – Mezőtárkány: Isten mezeje (Ködöböcz
2011)
Amara apricaria (Paykull, 1790) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT – Pély:
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Besenyőtelek: Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011)
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – Pély: Hos�szú-fertő, 2006.06.29., KV, vgy; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny. Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002)
Amara chaudoiri incognita (Fassati, 1946) –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy; Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Nagyfertő, 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Két
út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2006.06.30., KV, vgy;
Garabont, 1998.06.01-08.25., DHT; Hamvajárás,
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1998.06.15-09.11., DHT; 2011.05.11-10.20.,
DHT; Kállai-dűlő, 2006.06.30., KV, vgy; Ludas,
1998.06.01-08.10., DHT; 2006.06.30., KV, vgy
– Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV,
vgy. Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011)
– Besenyőtelek: Gáncsos; Hamarka-csatorna;
Kalyuk-dűlő; Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002); Két
út köz (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Amara communis (Panzer, 1797) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán 1986)
Amara consularis (Duftschmid, 1812) – Pély:
Ludas (Horvatovich 2002)
Amara convexior (Stephens, 1828) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY.
Amara convexiuscula (Marsham, 1802) – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny –
Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Amara crenata (Dejean, 1828) – Pély: Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Amara eurynota (Panzer, 1797) – Pély: Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT. Nagyfüged
(Horvatovich and Szarukán 1986)
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV,
vgy – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV,
vgy – Pély: Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT.
Besenyőtelek: Kalyuk-dűlő; Tepély-puszta
(Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011)
Amara fulva (O. F. Müller, 1776) – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy.
Amara littorea (Thomson, 1857) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos; Kalyuk-dűlő;
Nagy-Fenék; Zsombékos (Ködöböcz 2011, A.
communis néven) – Mezőtárkány: Hamarkacsatorna mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011, A. communis néven).
Amara lucida (Duftschmid, 1812) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV, vgy – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy –
Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Poroszló: Nagy-fehér akla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő,
2006.04.30., KV, vgy.
Besenyőtelek: Kalyuk-dűlő (Ködöböcz 2011) –
Mezőtárkány: Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) –
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Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich
2002)
Amara majuscula (Chaudoir, 1850) – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva:
Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny; 1998.08.18.,
TL, fny. Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)
Amara pseudostrenua (Kult, 1946) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás,
1998.06.0109.11., DHT; 1998.06.15-09.11., DHT; Ludas,
1998.06.01-08.10., DHT. Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Amara saphyrea (Dejean, 1828) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Amara similata (Gyllenhal, 1810) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY
– Pély: Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT;
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT., – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy., – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; Kállai-dűlő, 2006.06.30., KV, vgy; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos; Kalyukdűlő; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsombékos
(Ködöböcz 2011) – Heves: Hevesi-gyepek
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út
mente; Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje;
Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő (Ködöb öcz 2011) –
Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvat ovich 2002)
Amara tibialis (Paykull, 1798) – Átány: Kiskút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT.
Amara tricuspidata (Dejean, 1831) – Jászivány:
Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT.
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT; Nagy-Garabont,
1998.06.01-09.11., DHT – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT; Ludas,
1998.06.01-09.11., DHT – Tiszanána: Sároséri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy.Átány: Görbe-ér
mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Alsórészi-ér; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyukdűlő; Nagy-Fenék; Tepély-puszta; Zsemléshát; Zsidó-csincsa; Zsombékos (Ködöböcz
2011) – Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, Csörsz75
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árok (Horvatovich 2002) – Heves: Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33as út mente; Hamarka-csatorna mente; Isten
mezeje; Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő (Ködöböcz
2011) – Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán 1986); (H egyessy és Szél 2002) – Pély:
Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Két út
köz; Tisza-szem (Ködöböcz 2011)
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) –
Adács (Hegyessy és Szél 2002) – Besenyőtelek: Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011)
Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.0108.10., DHT – Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
2003.05.05-07.01., BP-BA. Átány: Görbe-ér
mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Alsórészi-ér; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyukdűlő; Nagy-Fenék; Zsemlés-hát; Zsombékos
(Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: 33-as út
mente; Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Nagyfüged
(Horvatovich and Szarukán 1986) – Poroszló:
Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horv
 at ov
 ich 2002)
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – Pély:
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Badister bullatus (Schrank, 1798) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Badister collaris (Motschulsky, 1844) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny;
1998.08.18., TL, fny.
Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy;
Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny
– Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS,
fny; 1998.08.18., TL, fny.
Badister lacertosus (Sturm, 1815) – Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Badister meridionalis (Puel, 1925) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
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DHT – Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV,
fny; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny
– Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.1110.20., DHT; Ludas, 2006.06.30., KV, vgy;
2011.05.11-10.20., DHT – Újlőrincfalva: Laskópart, 1998.08.18., TL, fny. Átány: Nagy-fertő
(Horvatovich 2002)
Badister peltatus (Panzer, 1797) – Újlőrincfalva:
Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny; 1998.08.18.,
TL, fny. Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – Besenyőtelek: Tagosok (Ködöböcz 2011) – Kompolt
(K ádár and Szél 1995)
Badister unipustulatus (Bonelli, 1813) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2006.06.30., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskópart, 1998.08.18., TL, fny.
Bembidion assimile (Gyllenhal, 1810) – Pély:
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy. Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Poroszló: Két
út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) –
Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV,
vgy – Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny;
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny. Kompolt
(K ádár and Szél 1995)
Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30.,
KV, vgy; Nagy-fehér akla, 2006.04.28., KV,
vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2005.08.03., KV, vgy; Ludas, 2006.06.30., KV,
vgy.Besenyőtelek: Gáncsos (Ködöböcz 2011)
Bembidion lampros (Herbst, 1784) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy.
Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) –
Átány: Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT
– Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29.,
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KV, vgy; Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy
– Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2005.08.03.,
KV, vgy; Kállai-dűlő, 2006.06.30., KV, vgy;
Ludas, 2006.06.30., KV, vgy.
Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV,
vgy – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03.,
KV, fny – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2005.08.03., KV, vgy; Ludas, 2006.06.30., KV,
vgy – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04.,
HS, fny; 1998.08.18., TL, fny.
Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV,
vgy; 2006.04.29., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny; Ludas,
2006.06.30., KV, vgy.
Bembidion properans (Stephens, 1828) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy;
Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy – Pély:
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2006.04.30., KV, vgy;
Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT. Besenyőtelek:
Alsó-részi-ér; Zsidó-csincsa (Ködöböcz 2011)
[Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) – Pély:
Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT.]
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
– Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
1998.08.05., HS, fny. Pély: Hanyi-ér
(Horvatovich 2002)
Bembidion
quadripustulatum
(AudinetServille, 1821) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta,
2005.08.01., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskópart, 1998.08.04., HS, fny.
Bembidion tenellum (Erichson, 1837) – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2006.08.03., KV,
vgy; Ludas, 2006.06.30., KV, vgy.
Bembidion varium (Olivier, 1795) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2005.08.03., KV, vgy;
Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT; Ludas,
2006.06.30., KV, vgy – Újlőrincfalva: Laskópart, 1998.08.04., HS, fny; 1998.08.18., TL,
fny. Adács (Hegyessy és Szél 2002)
Brachinus bipustulatus (Quensel, 1806)
– Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás,
2011.05.11-10.20., DHT – Kerecsend: Lógó-
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part, 2012.04.13-10.17., DGY – Pély: Hosszúfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő,
2012.04.27-10.19., DHT – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT; Ludas,
2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sároséri-dűlő, 2010.10.01-10.21., VJ. Besenyőtelek:
Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagyfertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy;
2006.04.29., KV, vgy – Heves: Kelemen-dűlő,
2010.04.27-05.08., VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT; 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY
– Pély: Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT;
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT; Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT
– Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.0109.11., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállaidűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2006.04.30.,
KV, vgy; Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.2105.08., VJ. Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz
2011) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos;
Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék;
Szőrháti-dűlő; Tagosok; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: 33-as út
mente; Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje;
Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő (Ködöböcz 2011) –
Nagyfüged (Hegyessy és Szél 2002) – Poroszló: Két út köz; Tisza-szem (Ködöböcz 2011) –
Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich
2002)
Brachinus explodens (Duftschmid, 1812) –
Átány: Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Nagy-fehér
akla, 2006.04.28., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11., DHT;
Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT; Ludas,
2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sároséri-dűlő, 2010.10.01-10.21., VJ. Átány: Görbe77

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek:
Csincsa-csatorna mente; Gáncsos; Kalyukdűlő; Nagy-Fenék; Tepély-puszta; Zsemléshát; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) –
Heves: Fácános; Hevesi-gyepek (Horvatovich
2002) – Jászivány: Csukás (Horvatovich
2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Csincsacsatorna mente; Hamarka-csatorna mente;
Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) –
Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló:
Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Brachinus ganglbaueri advena (Schauberger,
1921) – Átány: Kis-kút-dűlő, 2003.05.0507.01., BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10.,
DHT – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás,
1998.06.01-08.10., DHT; 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány:
Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT – Kömlő:
Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély:
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT; Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.1509.11., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2006.04.30., KV,
vgy; Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy. Átány:
Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Csincsa-csatorna mente;
Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő;
Nagy-Fenék; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Heves:
Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011)
– Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló:
Benke-lapos (Horvatovich 2002); Két út köz;
Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Brachinus nigricornis (Gebler, 1829) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Heves:
Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08., VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, vgy;
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2006.06.30., KV, vgy; Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
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DHT; Ludas, 2006.06.29., KV, vgy; 2006.06.30.,
KV, vgy; 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána:
Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy. Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002)
Brachinus plagiatus (Reiche, 1868) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék (Ködöböcz
2011) – Poroszló: Tisza-szem (Ködöböcz 2011)
Brachinus psophia (Audinet-Serville, 1821)
– Átány: Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT
– Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás,
1998.06.01-08.10., DHT; 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Kömlő:
Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély:
Hosszú-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagyfertő, 2012.04.27-10.19., DHT; 2012.04.2710.19., DHT – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2006.06.30., KV, vgy; Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő, 2006.04.30., KV, vgy; Koppási-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT; Ludas, 2011.05.1110.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő,
2006.07.01., KV, vgy. Átány: Görbe-ér mente
(Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Alsó-résziér; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő;
Nagy-Fenék; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Heves:
Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Hamarka-csatorna
mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz
2011) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich
2002); Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – Heves:
Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy – Pély:
Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT.
Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)
Calathus cinctus (Motschulsky, 1850) – Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, puszta; Nagyhanyipuszta, Csörsz-árok (Horvatovich 2002)
Calathus erratus (Sahlberg, 1827) – Pély: Nagyfertő, 1998.06.15-09.11., DHT – Tarnaszentmiklós: Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT. Átány:
Puki-gyep (Horvatovich 2002) – Erdőtelek:
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Hanyi-tározó; Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok
(Horvatovich 2002) – Heves: Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Jászivány: Templom-dűlő (Horvatovich 2002) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos
(Horvatovich 2002)
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Kömlő:
Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély:
Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT; Ludasfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő,
2003.05.05-07.01., BP-BA – Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.08.31-09.14., VJ.
Átány: Nagy-fertő; Puki-gyep (Horvatovich
2002) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Erdőtelek: Hanyi-tározó;
Nagyhanyi-puszta, puszta; Nagyhanyi-puszta,
Csörsz-árok (Horvatovich 2002) – Heves: Fácános; Hevesi-gyepek (Horvatovich
2002) – Jászivány: Csukás; Templom-dűlő
(Horvatovich 2002) – Pély: Hanyi-ér; Ludas
(Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV,
vgy – Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny –
Poroszló: Nagy-garádics, 2003.05.05-07.01., BPBA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.1110.20., DHT; Kállai-dűlő, 2006.06.30., KV, vgy;
Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT. Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Csincsacsatorna mente (Ködöb öcz 2011) – Poroszló:
Benke-lapos (Horvat ovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY
– Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT;
Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló:
Nagy-fehér akla, 2006.04.28., KV, vgy – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy.
Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Nagy-Fenék; Tepély-puszta; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)

és

Carabidae-faunája

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) –
Átány: Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT –
Tarnaszentmiklós: Ludas, 1998.06.01-09.11.,
DHT. Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz
2011) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő; NagyFenék; Tagosok; Tepély-puszta; Zsemlés-hát;
Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány:
Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje; NagyFenék; Vámosi-dűlő (Ködöböcz 2011) – Poroszló: Tisza-szem (Ködöböcz 2011)
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – Besenyőtelek: Tepély-puszta (Ködöböcz 2011)
Carabus cancellatus (Illiger, 1798) – Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék; Tepély-puszta;
Zsemlés-hát (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011) – Poroszló: Tisza-szem
(Ködöböcz 2011)
Carabus clathratus (Linnaeus, 1761) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Nagy-fertő,
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT
– Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Ludas, 2011.05.25-10.06., DHT. Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.21-10.17., DGY.
Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) – Pély:
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT. Besenyőtelek: Nagy-Fenék (Ködöböcz
2011) – Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Carabus scabriusculus (Olivier, 1795) – Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta,
Csörsz-árok
(Horvatovich 2002)
Carabus ullrichi (Germar, 1824) – Pély: Hos�szú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT – Tarnaszentmiklós: Ludas, 1998.06.01-08.10., DHT.
Besenyőtelek: Gáncsos; Hamarka-csatorna;
Zsemlés-hát; Zsombékos (Ködöböcz 2011)
– Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, Csörszárok (Horvatovich 2002) – Heves: Fácános
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Hamarkacsatorna mente (Ködöböcz 2011)
Chlaenius festivus (Panzer, 1796) – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
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DHT – Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT
– Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT. Besenyőtelek: Gáncsos (Ködöböcz 2011)
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Nagyfertő, 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2006.06.30., KV, vgy; Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT. Pély:
Hanyi-ér (Horvatovich 2002)
Chlaenius spoliatus (Rossi, 1790) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.06.30., KV, vgy – Heves: 2005.08.03., KV, vgy – Hevesvezekény:
Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT – Pély:
Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.01-08.25.,
DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT;
Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy –
Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Poroszló:
Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-06.22., DHT;
Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT. Pély: Hanyi-ér
(Horvatovich 2002)
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, vgy; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny
– Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS,
fny; 1998.08.18., TL, fny. Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék; Tagosok (Ködöböcz 2011) –
Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán 1986)
Cryptophonus
tenebrosus
centralis
(Schauberger, 1929) – Poroszló: Benke-lapos
(Horvatovich 2002)
Cymindis variolosa (Fabricius, 1794) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Demetrias monostigma (Samouelle, 1819) – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy.
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT – Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT
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– Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 1998.06.15-09.11.,
DHT; 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána:
Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy. Átány:
Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Gáncsos; Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Füzesabony (Hegyessy és Szél 2002)
Dinodes decipiens ambiguus (Csiki, 1931) –
Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Pély: Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11.,
DHT. Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Tiszanána (Szél 1996)
Dixus clypeatus (Rossi, 1790) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002)
Dolichus halensis (Schaller, 1783) – Pély:
Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT; Ra
kottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny. Erdőtelek: Hanyi-tározó; Nagyhanyi-puszta,
puszta; Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok
(Horv
 at ovich 2002) – Pély: Ludas (Horva
tovich 2002)
Drypta dentata (Rossi, 1790) – Hevesvezekény:
Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2006.06.30., KV,
vgy – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01.,
KV, vgy.
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Dyschirius benedikti (Bulirsch, 1995) – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2006.08.03., KV,
vgy.
Dyschirius chalybaeus gibbifrons (Apfelbeck,
1899) – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03.,
KV, fny – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2005.08.03., KV, vgy.
Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – Mezőtárkány: Isten mezeje (Ködöböcz 2011)
Dyschirius lafertei (Putzeys, 1846) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS,
fny.
Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Dyschirius pusillus (Dejean, 1825) – Kompolt
(Szél 1996)
Dyschirius rufipes (Dejean, 1825) – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy.
Elaphropus diabrachys (Kolenati, 1845) – Füzesabony (Hegyessy és Szél 2002)
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy.
Adács (Hegyessy és Szél 2002)
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Europhilus thoreyi (Dejean, 1828) – Pély: Hos�szú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós:
Ludas, 2011.05.25-10.06., DHT.
Harpalophonus hospes (Sturm, 1818) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT –
Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány:
Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT; Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Pély:
Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BPBA – Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT;
Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT – Tiszanána:
Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08., VJ. Átány:
Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Zsemlés-hát; Zsombékos (Ködöböcz 2011)
– Mezőtárkány: Vámosi-dűlő (Ködöböcz 2011)
– Poroszló: Két út köz (Ködöböcz 2011)
Harpalus affinis (Schrank, 1781) – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT
– Heves: Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08.,
VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány: Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT;
Templom-dűlő,
1998.06.01-08.25.,
DHT
– Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BPBA; Nagy-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT; Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11., DHT
– Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Nagy-fehér akla, 2006.04.28., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludas,
2011.05.11-10.20., DHT. Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Gáncsos;
Kalyuk-dűlő; Tepély-puszta; Zsemlés-hát
(Ködöböcz 2011) – Jászivány: Csukás; Templom-dűlő (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Nagyfüged (Hegyessy és Szél 2002) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002) – Poroszló: Két út köz; Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Harpalus albanicus (Reitter, 1900) – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Po-
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roszló: Nagy-fehér akla, 2006.04.28., KV, vgy
– Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy.
Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék; Tepélypuszta; Zsidó-csincsa; Zsombékos (Ködöböcz
2011) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Csincsacsatorna mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011)
Harpalus angulatus scytha (Tschitschérine,
1899) – Heves: Fácános (Horvatovich 2002)
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT
– Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.2710.19., DHT – Jászivány: Templom-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT – Pély: Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás,
1998.06.15-09.11.,
DHT; 2003.05.05-07.01., BP-BA. Átány:
Puki-gyep (Horvatovich 2002) – Erdőtelek:
Hanyi-tározó; Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos
(Horvatovich 2002)
Harpalus attenuatus (Stephens, 1828) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT; – Jászivány:
Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT –
Pély: Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT;
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT; Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11., DHT
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.0109.11., DHT; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy.
Harpalus caspius roubali (Schauberger, 1928)
– Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29.,
KV, vgy – Poroszló: Nagy-fehér akla,
2006.04.28., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla,
2006.04.28., KV, vgy – Besenyőtelek: Zsigadűlő (Ködöböcz 2011)
Harpalus cupreus fastuosus (Faldermann, 1835)
– Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA – Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.0507.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Garabont,
1998.06.01-08.25., DHT. Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék; Zsemlés-hát; Zsiga-dűlő
(Ködöböcz 2011) – Pély: Ludas (Horvatovich
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2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich
2002); Tisza-szem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) –
Átány: Csorda-járó, 2005.08.04., KV, vgy; Kiskút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő,
1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd: Nagyha
nyi-puszta, 2006.04.29., KV, vgy; Szék-kút-dűlő,
2006.04.29., KV, vgy – Erdőtelek: Csörsz-árok,
1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT; 2012.04.2710.19., DHT – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.0507.01., BP-BA; Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11.,
DHT; Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BPBA; Nagy-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Két út
köz, 2006.04.30., KV, vgy; Nagy-fehér akla,
2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Ham
vajárás, 1998.06.01-09.11., DHT; 2003.05.0507.01., BP-BA – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő,
2010.04.21-05.08., VJ; 2010.10.01-10.21., VJ.
Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Bese
nyőtelek: Alsó-részi-ér; Csincsa-csatorna mente; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő;
Nagy-Fenék; Szőrháti-dűlő; Tagosok; Tepélypuszta; Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa; Zsiga-dűlő;
Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány:
33-as út mente; Hamarka-csatorna mente; Isten
mezeje; Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő (Ködöböcz
2011) – Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán
1986) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Két út köz; Tisza-szem (Ködöböcz 2011)
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich
2002)
Harpalus flavicornis (Dejean, 1829) – Erdőtelek:
Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BPBA; Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11., DHT
– Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2006.04.28., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2011.05.1110.20., DHT; Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2006.04.30., KV, vgy; Koppási-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT; Ludas, 1998.06.0108.10., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08., VJ.
Átány: Nagy-fertő; Puki-gyep (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Zsiga-dűlő (Ködöböcz
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2011) – Heves: Fácános (Horvatovich
2002) – Jászivány: Csukás; Templom-dűlő
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Csincsacsatorna mente (Ködöböcz 2011) – Pély:
Hanyi-ér; Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Harpalus froelichi (Sturm, 1818) – Pély: Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)
Harpalus fuscicornis (Ménétriés, 1832) – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarna
szentmiklós: Kállai-dűlő, 2006.04.30., KV, vgy.
Harpalus inexspectatus (Kataev, 1989) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Poroszló: Nagy-garádics, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA. Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; NagyFenék; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: 33-as út
mente; Hamarka-csatorna mente; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011)
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – Kömlő: Gulyagyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Heves: Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002)
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) – Heves: Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08., VJ –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Nagyfertő, 1998.06.15-09.11., DHT; 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT; – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.15-09.11.,
DHT; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő,
2006.04.30., KV, vgy; Ludas, 1998.06.0108.10., DHT. Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Harpalus modestus (Dejean, 1829) – Erdőtelek:
Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT;
Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11., DHT – Poroszló: Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BPBA – Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.07.1307.27., DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT.
Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Harpalus oblitus (Dejean, 1829) – Jászivány:
Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT –
Pély: Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT –
Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.0109.11., DHT. Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
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Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy.
Mezőtárkány: 33-as út mente (Ködöböcz 2011)
Harpalus progrediens (Schauberger, 1922) –
Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BT-BA
– Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2003.05.0507.01., BT-BA.
Harpalus pumilus (Sturm, 1818) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Poroszló:
Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2006.04.30.,
KV, vgy.
Harpalus pygmaeus (Dejean, 1829) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.2710.19., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány: Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
Nagy-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Poroszló:
Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő,
2006.04.30., KV, vgy; Ludas, 2006.06.30.,
KV, vgy; 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08., VJ.
Átány: Puki-gyep (Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Gáncsos; Kalyuk-dűlő; Zsiga-dűlő
(Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: Hamarkacsatorna mente; Isten mezeje (Ködöböcz 2011)
– Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29.,
KV, vgy; Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30.,
KV, vgy; Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08.,
VJ; 2010.08.31-09.14., VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány: Csukásdűlő, 2012.04.27-10.19., DHT; Templom-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT – Kömlő: Gulya-gyep,
2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő,
2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT; Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11.,
DHT – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
1998.06.15-09.11., DHT; 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2011.05.11-10.20., DHT; Kállai-dűlő,
2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludas, 1998.06.01-
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09.11., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy.
Átány: Nagy-fertő; Puki-gyep (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Szőrháti-dűlő; Tepélypuszta; Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Erdőtelek: Hanyi-tározó; Nagyhanyi-puszta,
puszta (Horvatovich 2002) – Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Jászivány: Csukás
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Csincsacsatorna mente (Ködöböcz 2011) – Pély: Ludas
(Horvat ovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos
(Horvat ovich 2002); Két út köz (Ködöböcz
2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás
(Horvatovich

2002)
Harpalus saxicola (Dejean, 1829) – Pély: Nagyfertő, 1998.06.15-09.11., DHT. Heves: Fácános
(Horvatovich 2002)
Harpalus serripes (Quensel, 1806) – Átány:
1998.06.01-08.10.,
DHT
–
Dormánd:
Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01., KV, vgy;
2006.04.29., KV, vgy; 2006.06.30., KV, vgy –
Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT;
Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT; Nagy-fertő,
1998.06.15-09.11., DHT – Poroszló: Nagy-fehér
akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11., DHT;
Kállai-dűlő, 2006.04.30., KV, vgy; Ludas,
1998.06.01-09.11., DHT. Besenyőtelek: NagyFenék (Ködöböcz 2011) – Jászivány: Csukás
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út
mente (Ködöböcz 2011) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) –
Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30.,
KV, vgy – Jászivány: Templom-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT – Pély: Nagy-fertő,
1998.06.15-09.11., DHT. Besenyőtelek: Zsigadűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Harpalus subcylindricus (Dejean, 1829) –
Átány:
Kis-kút-dűlő,
2003.05.05-07.01.,
BP-BA – Dormánd: Nagyhanyi-puszta,
2006.04.29., KV, vgy – Heves: Kelemen-dűlő,
2010.04.27-05.08., VJ; 2010.08.31-09.14., VJ –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Kömlő:
Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély:
Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
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Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagyfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
Nagy-garádics, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2003.05.0507.01., BP-BA; Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08.,
VJ. Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) –
Besenyőtelek: Csincsa-csatorna mente; Zsidócsincsa; Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: Csincsa-csatorna mente (Ködöböcz
2011) – Poroszló: Két út köz (Ködöböcz 2011)
Harpalus tardus (Panzer, 1797) – Erdőtelek:
Csörsz-árok, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT – Kerecsend: Lógó-part,
2012.04.13-10.17., DGY – Pély: Nagy-fertő,
1998.06.15-09.11., DHT – Poroszló: Nagy-fehér
akla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2006.04.30., KV, vgy. Heves:
Fácános (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány:
33-as út mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011) – Pély: Ludas (Horvatovich
2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich
2002); Tisza-szem (Ködöböcz 2011)
Harpalus zabroides (Dejean, 1829) – Pély: Hos�szú-fertő, 2006.06.29., KV, fny.
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY.
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny.
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.1310.17., DGY – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
2011.05.11-10.20.,
DHT;
Kállai-dűlő,
2003.05.05-07.01., BP-BA. Átány: Nagy-fertő
(Horvatovich 2002) – Erdőtelek: Nagyhanyipuszta, Csörsz-árok (Horvatovich 2002) –
Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Pély:
Hanyi-ér (Horvatovich 2002) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Licinus depressus (Paykull, 1790) – Mezőtárkány: 33-as út mente (Ködöböcz 2011)
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) – Füzesabony (Hegyessy és Szél 2002)
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Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813) – Poroszló: Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA.
Microlestes fissuralis (Reitter, 1900) – Poroszló:
Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA.
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagyfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA.
Besenyőtelek: Gáncsos; Nagy-Fenék; Zsidócsincsa (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány:
Csincsa-csatorna mente (Ködöböcz 2011)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01.,
KV, vgy – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.0108.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás,
2012.04.27-10.19., DHT – Kömlő: Gulya-gyep,
2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély: Ludasfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Tag-dűlő,
2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Benkelapos, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-garádics, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BPBA. Besenyőtelek: Csincsa-csatorna mente; Hamarka-csatorna; Nagy-Fenék; Tepélypuszta; Zsemlés-hát; Zsiga-dűlő (Ködöböcz
2011) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Isten
mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011)
Microlestes negrita (Wollaston, 1854) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT.
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850) – Pély:
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA.
Notiophilus rufipes (Curtis, 1829) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002)
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – Tarna
szentmiklós: Bogárzó-hát, 2005.08.03., KV, vgy.
Oodes gracilis (A. Villa et J. B. Villa, 1833) –
Kisköre: 2006.06.30., KV, vgy – Poroszló: Két
út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.29., KV, vgy – Tiszanána:
Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV, vgy.
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
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DHT – Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20.,
DHT – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát,
2005.08.03., KV, vgy; Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT. Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002)
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Pély: Árendás-legelő, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny;
Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Poroszló:
Nagy-fehér akla, 2003.05.05-07.01., BP-BA –
Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2003.05.0507.01., BP-BA; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT
– Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2010.04.21-05.08.,
VJ – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04.,
HS, fny. Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Alsó-résziér; Csincsa-csatorna mente; Gáncsos; Hamarkacsatorna; Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék; Zsombékos
(Ködöböcz 2011) – Heves: Fácános (Horvatovich
2002) – Jászivány: Csukás (Horvatovich 2002) –
Mezőtárkány: 33-as út mente; Csincsa-csatorna
mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz
2011) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Ophonus cephalotes (Fairmaire et Laboulbéne,
1854)
–
Hevesvezekény:
Rakottyás,
2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny. Besenyőtelek: Zsemlés-hát (Ködöböcz 2011)
Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Poroszló: Nagy-fehér akla, 2003.05.0507.01., BP-BA.
Ophonus diffinis (Dejean, 1829) – Átány: Nagyfertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT –
Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25.,
DHT – Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.0507.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Koppásidűlő, 1998.06.01-08.25., DHT. Dormánd:
Nagyhanyi-puszta,
puszta
(Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Gáncsos (Ködöböcz
2011) – Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Hamarkacsatorna mente (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Ophonus melletii (Heer, 1837) – Pély: Ludas
(Horvatovich 2002)
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Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.18., TL, fny. Poroszló:
Benke-lapos (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Ophonus schaubergerianus (Puel, 1937) – Besenyőtelek: Tagosok (Ködöböcz 2011)
Ophonus stictus (Stephens, 1828) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY.
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – Besenyőtelek: Tepély-puszta (Ködöböcz 2011)
– Kompolt (K ádár and Szél 1995) – Mezőtárkány: 33-as út mente (Ködöböcz 2011)
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok
(Horvatovich 2002)
Paradromius linearis (Olivier, 1795) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.09.29., KV, vgy.
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812) –
Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2005.08.01.,
KV, vgy; 2006.04.29., KV, vgy; Szék-kútdűlő, 2006.04.29., KV, vgy – Pély: Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny; 2005.08.03.,
KV, fny – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva: Laskópart, 1998.08.04., HS, fny.
Paratachys micros (Fischer, 1828) – Kisköre:
2005.08.03., KV, vgy – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Parophonus complanatus (Dejean, 1829) – Heves
vezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Parophonus mendax (Rossi, 1790) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.15-09.11.,
DHT; Koppási-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT.
Besenyőtelek: Kalyuk-dűlő (Ködöböcz 2011)
– Mezőtárkány: Isten mezeje (Ködöböcz 2011)
Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) –
Tarnaszentmiklós: Ludas, 2006.06.29., KV, vgy.
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY.
Platynus krynickii (Sperk, 1835) – Heves: Kelemen-dűlő, 2010.09.14-10.01., VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Pély: Nagy-fertő,
2011.05.11-10.20., DHT – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Platynus longiventris (Mannerheim, 1825) –
Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny.
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Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Átány: Kiskút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Hevesvezekény:
Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT; 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY –
Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Tarnaszentmiklós:
Garabont, 1998.06.01-08.25., DHT; Hamvajárás,
1998.06.01-09.11., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT;
Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT; 2006.06.30., KV,
vgy; 2011.05.11-10.20., DHT. Átány: Görbe-ér
mente (Ködöböcz 2011); Nagy-Fertő; Puki-gyep
(Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Alsó-résziér; Csincsa-csatorna mente; Gáncsos; Hamarkacsatorna; Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék; Tagosok;
Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa; Zsiga-dűlő; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Heves:
Fácános; Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002)
– Jászivány: Csukás (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Csincsa-csatorna
mente; Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje;
Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő (Ködöböcz 2011) –
Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán 1986)
– Pély: Hanyi-ér; Ludas (Horvatovich 2002)
– Poroszló: Két út köz; Tisza-szem (Ködöböcz
2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horva
tovich 2002)
Poecilus puncticollis (Dejean, 1828) – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Tarnaszentmiklós: Ludas, 2006.06.30., KV,
vgy; 2011.05.11-10.20., DHT. Besenyőtelek:
Gáncsos; Tepély-puszta (Ködöböcz 2011) –
Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente; Isten
mezeje (Ködöböcz 2011) – Poroszló: Tiszaszem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) – Heves:
Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy.
Poecilus sericeus (Fischer, 1823) – Pély: Hos�szú-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludasfertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11., DHT;
Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT. Besenyőtelek:
Alsó-részi-ér; Tepély-puszta (Ködöböcz 2011)
– Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Isten mezeje; Vámosidűlő (Ködöböcz 2011) – Poroszló: Tisza-szem
(Ködöböcz 2011)
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – Átány: Nagyfertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd: Szék86

kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Ludas, 1998.06.01-09.11., DHT.
Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Pély:
Hanyi-ér; Ludas (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Pogonus persicus peisonis (Ganglbauer, 1892)
– Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Polistichus connexus (Fourcroy, 1785) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Heves:
Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08., VJ – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Jászivány: Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV,
fny; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny.
Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Hamarka-csatorna; Zsidó-csincsa
(Ködöböcz 2011) – Dormánd: Nagyhanyipuszta, puszta (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Isten mezeje (Ködöböcz 2011)
Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812)
– Pély: Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.08.05.,
HS, fny.
Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakottyásdűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 1998.08.05., HS, fny; Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Újlőrincfalva:
Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny; 1998.08.18.,
TL, fny. Erdőtelek: Hanyi-tározó (Horvatovich
2002) – Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán 1986) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) – Átány:
Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagyfertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd:
Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10.,
DHT; 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány: Templom-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17.,
DGY – Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA – Pély: Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11.,
DHT; Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT; Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT; Nagy-Garabont, 1998.06.01-09.11., DHT –
Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.01-08.25.,
DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11., DHT;
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Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludas,
1998.06.01-09.11., DHT; 2011.05.11-10.20., DHT
– Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS,
fny; 1998.08.18., TL, fny. Adács (Hegyessy és
Szél 2002) – Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz
2011); Nagy-Fertő; Puki-gyep (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Gáncsos; Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő; NagyFenék; Szőrháti-dűlő; Tepély-puszta; Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa; Zsombékos (Ködöböcz
2011) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Erdőtelek: Hanyi-tározó;
Nagyhanyi-puszta, puszta; Nagyhanyi-puszta,
Csörsz-árok (Horvatovich 2002) – Heves: Fácános; Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Hamarka-csatorna
mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék; Vámosi-dűlő
(Ködöböcz 2011) – Nagyfüged (Horvatovich
and Szarukán 1986); (Hegyessy és Szél 2002)
– Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002); Tiszaszem (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
– Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Pély:
Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30., KV, vgy – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Bogárzó-hát, 2006.06.30.,
KV, vgy; Garabont, 1998.06.01-08.25., DHT;
Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT; Kállaidűlő, 2006.04.30., KV, vgy; Ludas, 2011.05.1110.20., DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő,
2006.07.01., KV, vgy. Besenyőtelek: Kalyukdűlő; Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002) – Pély: Hanyi-ér (Horvatovich 2002) –
Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-09.22., DHT;
2012.04.27-10.19., DHT – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás, 2011.05.11-06.22., DHT.
Pterostichus chameleon (Motschulsky, 1865)
– Átány: Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT
– Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29.,
KV, vgy; Szék-kút-dűlő, 2006.04.29., KV, vgy
– Kisköre: 2005.08.03., KV, vgy – Pély: Nagyfertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Poroszló: Két út
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köz, 2006.04.30., KV, vgy – Tarnaszentmiklós:
Bogárzó-hát, 2005.08.03., KV, vgy; Kállai-dűlő,
2006.04.30., KV, vgy; Ludas, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 2006.06.30., KV, vgy; 2011.05.11-10.20.,
DHT. Besenyőtelek: Zsiga-dűlő (Ködöböcz
2011) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002)
Pterostichus cursor (Dejean, 1828) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT –
Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy
– Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.1110.20., DHT; Ludas, 2011.05.25-10.06., DHT.
Átány: Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Pély:
Hanyi-ér (Horvatovich 2002)
Pterostichus cylindricus (Herbst, 1784) – Pély:
Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT – Tarnaszentmiklós: Ludas, 1998.06.01-08.10., DHT.
Heves: Fácános (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány (Szél 1996) – Nagyfüged (Hegyessy és
Szél 2002) –
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT – Pély:
Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT. Átány:
Nagy-fertő (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) – Sarud:
Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Ludas, 2011.05.11-10.20., DHT.
Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828) – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY.
Pterostichus inquinatus (Sturm, 1824) – Hevesvezekény: Rakottyás, 1998.06.01-08.10., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT –
Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2006.04.30.,
KV, vgy – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő,
2010.10.01-10.21., VJ. Átány: Görbe-ér mente
(Ködöböcz 2011) – Besenyőtelek: Nagy-Fenék
(Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: Isten mezeje
(Ködöböcz 2011)
Pterostichus longicollis (Duftschmid, 1812) –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19.,
DHT – Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01.,
KV, vgy; 2010.04.21-05.08., VJ; Átány: Görbe-ér mente (Ködöböcz 2011) – Kompolt (K ádár and Szél 1995) – Mezőtárkány: Csincsacsatorna mente (Ködöböcz 2011)
Pterostichus macer (Marsham, 1802) – Átány:
Kis-kút-dűlő,
2003.05.05-07.01.,
BP-BA;
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd: Szék-kút-dűlő, 1998.06.01-08.25., DHT
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– Heves: Kelemen-dűlő, 2010.04.27-05.08., VJ;
2010.08.31-10.01., VJ – Hevesvezekény: Rakot�tyás, 1998.06.01-08.10., DHT; 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Jászivány:
Csukás-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT – Kömlő:
Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA – Pély:
Hosszú-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludas-fertő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Nagy-fertő, 1998.06.15-09.11., DHT; 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; 2011.05.11-10.20., DHT; 2012.04.2710.19., DHT; Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT
– Poroszló: Benke-lapos, 2003.05.05-07.01.,
BP-BA; Nagy-garádics, 2003.05.05-07.01., BPBA – Tarnaszentmiklós: Garabont, 1998.06.0108.25., DHT; Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT; 2003.05.05-07.01., BP-BA; 2011.05.1110.20., DHT; Koppási-dűlő, 1998.06.0108.25., DHT; Ludas, 1998.06.01-08.10., DHT
2011.05.11-10.20., DHT;– Tiszanána: Sároséri-dűlő, 2010.04.21-05.08., VJ; 2010.08.3110.21., VJ. Átány: Nagy-fertő (Horvatovich
2002) – Besenyőtelek: Csincsa-csatorna mente;
Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék; Tagosok; Zsemlés-hát; Zsidó-csincsa; Zsiga-dűlő (Ködöböcz
2011) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, puszta
(Horvatovich 2002) – Erdőtelek: Nagyhanyipuszta, puszta (Horvatovich 2002) – Heves:
Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Jászivány: Csukás; Templom-dűlő (Horvatovich
2002) – Mezőtárkány: Csincsa-csatorna mente
(Ködöböcz 2011) Nagyfüged (Horvatovich and
Szarukán 1986) – Pély: Ludas (Horvatovich
2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich
2002); Két út köz (Ködöböcz 2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – Pély:
Hosszú-fertő, 1998.06.01-09.11., DHT – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 1998.06.01-09.11.,
DHT. Adács (Hegyessy és Szél 2002) – Besenyőtelek: Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék; Tagosok;
Zsidó-csincsa (Ködöböcz 2011) – Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente (Ködöböcz
2011) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Hor
vat
 ovich 2002)
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002)
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – Tarnaszent
miklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT.
Pterostichus niger (Schaller, 1783) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT
– Pély: Nagy-fertő, 2011.05.11-10.20., DHT;
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2012.04.27-10.19., DHT. Átány: Nagy-fertő
(Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Zsemléshát (Ködöböcz 2011) – Nagyfüged (Hegyessy
és Szél 2002) – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás
(Horvatovich 2002)
Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT – Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.1310.17., DGY – Pély: Nagy-fertő, 2011.05.1110.20., DHT; 2012.04.27-10.19., DHT; Tagdűlő, 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Két
út köz, 2006.04.30., KV, vgy; Nagy-fehér
akla, 2006.04.28., KV, vgy – Sarud: Cserepes-tábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; Kállai-dűlő, 2006.06.30., KV, vgy –
Tiszanána: Sáros-éri-dűlő, 2006.07.01., KV,
vgy. Besenyőtelek: Csincsa-csatorna mente;
Hamarka-csatorna; Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék;
Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011) – Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002) – Mezőtárkány: Csincsa-csatorna mente;
Hamarka-csatorna mente (Ködöböcz 2011)
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT – Poroszló: Két út köz, 2006.04.30.,
KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
2011.05.11-10.20., DHT. Poroszló: Benke-lapos
(Horvatovich 2002)
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – Dormánd: Nagyhanyi-puszta, 2006.04.29., KV,
vgy – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.1110.20., DHT – Pély: Nagy-fertő, 2011.05.1110.20., DHT – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás,
2011.05.11-10.20., DHT.
Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812)
– Kerecsend: Lógó-part, 2012.04.13-10.17.,
DGY.
Stenolophus discophorus (Fischer, 1824) – Pély:
Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny; Rakot�tyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS, fny.
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – Pély: Hos�szú-fertő, 2006.06.29., KV, vgy; Rakottyás-dűlő, 2005.08.03., KV, fny – Tarnaszentmiklós:
Bogárzó-hát, 2006.06.30., KV, vgy; Garabont,
1998.06.01-08.25.,
DHT;
Hamvajárás,
1998.08.05., HS, fny; 2011.05.11-10.20., DHT
– Újlőrincfalva: Laskó-part, 1998.08.04., HS,
fny; 1998.08.18., TL, fny.
Syntomus
obscuroguttatus
(Duftschmid,
1812) – Átány: Kis-kút-dűlő, 2003.05.05-
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07.01., BP-BA – Hevesvezekény: Rakottyás,
1998.06.01-08.10., DHT – Kömlő: Gulya-gyep,
2003.05.05-07.01., BP-BA – Sarud: Cserepestábla, 2006.04.28., KV, vgy – Tarnaszentmiklós: Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA;
2006.06.30., KV, vgy. Besenyőtelek: Alsórészi-ér; Gáncsos; Kalyuk-dűlő; Nagy-Fenék;
Tepély-puszta; Zsidó-csincsa; Zsombékos
(Ködöböcz 2011) – Erdőtelek: Nagyhanyipuszta, Csörsz-árok (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: 33-as út mente; Hamarka-csatorna
mente; Isten mezeje; Nagy-Fenék (Ködöböcz
2011) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002) –
Tarnaszentmiklós: Hamvajárás (Horvatovich
2002)
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – Heves: Kapitány-halom, 2006.04.30., KV, vgy.
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) – Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20., DHT –
Pély: Nagy-fertő, 2012.04.27-10.19., DHT – Poroszló: Nagy-fehér akla, 2006.04.28., KV, vgy.
Besenyőtelek: Zsiga-dűlő (Ködöböcz 2011)
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002)
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) –
Átány: Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT –
Hevesvezekény: Rakottyás, 2011.05.11-10.20.,
DHT; 2012.04.27-10.19., DHT – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY – Kömlő: Gulya-gyep, 2003.05.05-07.01., BP-BA
– Pély: Hosszú-fertő, 2006.06.29., KV, fny;
Kelemen, 1998.06.01-08.25., DHT; Nagyfertő, 2011.05.11-10.20., DHT – Tarnaszentmiklós: Hamvajárás, 2011.05.11-10.20., DHT;
Kállai-dűlő, 2003.05.05-07.01., BP-BA; Ludas, 2006.06.30., KV, vgy; 2011.05.11-10.20.,
DHT. Besenyőtelek: Alsó-részi-ér; Zsemléshát; Zsombékos (Ködöböcz 2011) – Erdőtelek:
Hanyi-tározó; Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok
(Horvatovich 2002) – Heves: Fácános; Hevesi-gyepek (Horvatovich 2002) – Mezőtárkány: Hamarka-csatorna mente; Isten mezeje;
Nagy-Fenék (Ködöböcz 2011) – Nagyfüged
(Horvatovich and Szarukán 1986) – Pély:
Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benkelapos (Horvatovich 2002) – Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás (Horvatovich 2002)
Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) – Kerecsend:
Lógó-part, 2012.04.13-10.17., DGY. Erdőtelek:
Nagyhanyi-puszta, Csörsz-árok (Horvatovich
2002)
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Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – Átány:
Nagy-fertő, 1998.06.01-08.10., DHT – Dormánd:
Szék-kút-dűlő,
1998.06.01-08.25.,
DHT – Erdőtelek: Csörsz-árok, 1998.06.0108.25., DHT – Jászivány: Templom-dűlő,
1998.06.01-08.25., DHT – Pély: Nagy-fertő,
1998.06.15-09.11., DHT; 2012.04.27-10.19.,
DHT; Tag-dűlő, 2012.04.27-10.19., DHT –
Tarnaszentmiklós: Ludas, 1998.06.01-09.11.,
DHT. Adács (Hegyessy és Szél 2002) – Átány:
Puki-gyep (Horvatovich 2002) – Besenyőtelek: Alsó-részi-ér (Ködöböcz 2011) – Erdőtelek: Nagyhanyi-puszta, puszta (Horvatovich
2002) – Jászivány: Csukás (Horvatovich 2002)
– Mezőtárkány: Isten mezeje (Ködöböcz 2011)
– Nagyfüged (Horvatovich and Szarukán
1986) – Pély: Ludas (Horvatovich 2002) – Poroszló: Benke-lapos (Horvatovich 2002)

Védett

és figyelemre méltóbb fajok

jellemzése

Cicindela campestris (Linnaeus, 1758) – Védett
faj, értéke 5000 Ft. Magyarország domb- és hegyvidéki területein széles körben elterjedt és helyenként gyakori, síkságon szórványos. Növényzettel
benőtt, kötöttebb talajú, nyílt területeken fordul
elő. Megtalálható erdei tisztásokon, hegyi réteken,
kaszálókon, zárt homoki gyepekben és szikes legelőkön. A növényzetmentes területeket kerüli.
Heves megyében korábban csak hegyvidéki területekről (Mátra, Bükk) volt ismert. Előfordulását a Hevesisíkon először csak 1998-ban mutatták ki (Jászivány),
majd 2012-ben megerősítették, amikor Hevesvezekény
határából került elő a faj.
Cicindela germanica (Linnaeus, 1758) – Védett
faj, értéke 5000 Ft. Magyarország síksági és
dombvidéki területein széles körben elterjedt és
gyakori, hegyvidéken szórványosabb. Főként
mezőgazdasági területeken (gabona-, kukoricaés napraforgóföldeken), parlagokon, szikes legelőkön fordul elő, de megtalálható hegyi réteken,
erdei irtásokon, gyümölcsösökben, kertekben és
városi közterületeken is. 1997-ig csak egy 1906ban publikált, Eger környékéről származó adata
volt ismert egész Heves megyében (Vángel 1906).
A Hevesi-síkon, 1997-ben Erdőtelek, míg 2008-ban
Besenyőtelek határából került elő több példánya
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(Horvatovich 2002, Ködöböcz 2011). Az 1998 és 2012
közötti időszakban további helyekről sikerült kimutatni
a faj előfordulását.
Amara convexiuscula (Marsham, 1802) –
Magyarországon, síkságon és dombvidékeken
szórványosan előforduló, ritkább faj. Példányai
mocsárrétről, szikes területekről és mezőgazdasági földekről egyaránt előkerültek.
Előfordulása a Hevesi-síkról korábban nem volt ismert.
Heves megyéből is csak egy 1896 előtti irodalmi forrás (Kuthy 1897) közli adatát. Példányai 1998-ban és
2005-ben többnyire fénycsapdából kerültek elő, de talajcsapda is fogta.
Amara littorea (Thomson, 1857) – Magyar
országon irodalmi forrás csak Győr-MosonSopron megyéből, Kapuvár és Várbalog környékéről említi (Szél and Bérces 2002), mivel korábban nem különítették el a hozzá nagyon hasonló
Amara communis-tól.
Időközben kiderült, hogy a Hevesi-síkról 2011-ben A.
communis néven Besenyőtelek és Mezőtárkány határából, ugarokról és búzaföldekről közölt példányok
(Ködöböcz 2011) valójában A. littorea-k. 2013-ban, a
Dél-Tiszántúlon, 18 helyszínen végzett, talajcsapdás
vizsgálat során szintén több helyről előkerült, ami alapján az a következtetés vonható le, hogy a faj nem ritka
Magyarországon.
Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – Magyar
országi előfordulási adatai 2011-ben teljesen bizonytalanná váltak, mert a fellelhető példányok
jelentős része B. neresheimeri-nek bizonyult.
Biztos adatai jelenleg csak az Alföldről, főként
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből ismertek, de dombvidékeken is megtalálható
(Bakony). Elterjedésének pontosabb megállapításához szükség van a múzeumi példányok revideálására (Ködöböcz 2011).
A Hevesi-síkról 2005–2006-ban előkerült példányok
egy része minden bizonnyal valóban B. guttula, mivel
a példányokat fényen fogták, a faj egyedei pedig szárnyasak és fényre repülők, míg a B. neresheimeri egyedeinek többsége csökevényes szárnyú, ezért fényre
nem repül.
Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) – Ma
gyarországon szórványosan előforduló, ritka faj.
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Adatainak egy része 70 évnél régebbi. Példányai
kavicsos folyó- és patakpartokról kerültek elő,
hegy- és dombvidékeken, valamint síksági peremterületeken. Ismert adatainak száma alig egy tucat.
A faj előfordulása a Hevesi-síkon szinte teljességgel
kizárható, mivel domb- és hegyvidéki fajként kizárólag
folyó- és patakpartokon él. A Horvatovich Sándor által
Pélyről (Hosszú-fertő, padkás szikes), kutatási jelentésben közölt adat csak félrehatározás eredménye lehet.
Brachinus bipustulatus (Quensel, 1806) – Védett
faj, értéke 10 000 Ft. Magyarországon, főként az
Alföld központi, szikes területein elterjedt faj.
Lelőhelyeinek többsége Hajdú-Bihar megyében
található, ahol a szikes gyepek és mocsarak egyik
jellegzetes faja. Helyenként gyakori.
A Hevesi-síkról (Tarnaszentmiklós) először 1997-ben
mutatták ki előfordulását (Horvatovich 2002). 2008ban újabb lelőhelyét közölték Besenyőtelek határából
(Ködöböcz 2011). Az 1998 és 2012 között végzett kutatások és gyűjtések során további 7 lelőhelyről került
elő, ami a faj életerős populációira enged következtetni
a térségben.
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) –
Védett faj, értéke 5000 Ft. Magyarországon, az
Alföldön és dombvidékeken elterjedt, pusztai faj.
Száraz, sztyepp jellegű, homokos, löszös és szikes talajú élőhelyeken fordul elő, de mezőgazdasági területeken (pl. gabona- és lucernaföldeken)
a leggyakoribb.
A Hevesi-síkon számos lelőhelyről ismert az előfordulása, többnyire mezőgazdasági területeken (parlagokon és búzaföldeken), de szikes réteken, ürmös pusztákon is megtalálható.
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – Védett
faj, értéke 5000 Ft. Magyarországon széles
körben elterjedt és gyakori. Erdei faj, mely főként domb- és hegyvidékeken jellemző, de az
Alföldön is megtalálható. Hernyóinváziók idején
tömeges a megjelenése; ilyenkor a fákon, a cserjéken és a talajszinten is aktívan vadászik.
A Hevesi-síkon korábban nem volt ismert az előfordulása. 2008-ban Besenyőtelek: Tepély-pusztáról, egy
búzaföldről került elő (Ködöböcz 2011), ahová minden
bizonnyal csak véletlenül keveredett, mivel kifejezetten
fás élőhelyekhez kötődő faj.
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Carabus cancellatus (Illiger, 1798) – Védett faj,
értéke 5000 Ft. Magyarországon, síkon, dombés hegyvidékeken egyaránt széles körben elterjedt és gyakori. A leggyakoribb Carabus-fajok
egyike. Az élőhelyek szinte minden típusában
megtalálható, a nedves rétektől, a mocsarakon,
erdőszegélyeken, zárt erdőkön, hullámtéri galériaerdőkön, homoki gyepeken, szikes területeken
át a mezőgazdasági földekig.
A Hevesi-síkon kizárólag mezőgazdasági területekről
került elő (Ködöböcz 2011), általában kis példányszámban.
Carabus clathratus (Linnaeus, 1761) – Védett
faj, értéke 10 000 Ft. Magyarországon elterjedt,
de szórványosan előforduló, főként Tisza menti
területekről ismert faj. A nedves, vizenyős élőhelyek, pl. sásos-gyékényesek, mocsarak, nádasok,
láperdők és hullámtéri kubikerdők jellegzetes
faja, mely helyenként nem ritka.
A Hevesi-síkon korábban csak egy helyről (Átány) volt
ismert az előfordulása (Horvatovich 2002), de egész
Heves megyében is csak további 3 helyről közlik irodalmi források (Szél 1996, Tallósi 1998, 2001). 1998
és 2012 között további 5 lelőhelyről került elő.
Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) – Védett faj,
értéke 5000 Ft. Magyarország domb- és hegyvidéki területein széles körben elterjedt és gyakori.
Az Alföldön főként az erdősültebb, határ közeli
peremterületeken és folyók mentén fordul elő.
Széles ökológiai igényű faj, mivel zárt erdőkben
és nyílt élőhelyeken egyaránt megtalálható, de
alapvetően erdei faj, mely leginkább lombhullató
erdőkben fordul elő.
A Hevesi-síkon egyetlen példánya a síkság északi peremterületén, Kerecsend határából került elő, ami minden bizonnyal a faj hegylábra lehúzódó populációjának
kóborló tagja volt.
Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) – Védett
faj, értéke 5000 Ft. Magyarországon széles körben elterjedt és nagyon gyakori. A legelterjedtebb és leggyakoribb Carabus-fajok egyike, de
hegyvidéken szórványosabb. A nedves és mérsékelten nedves élőhelyek szinte minden típusában
megtalálható, a vízpartoktól a nedves réteken,
mocsárréteken, sásos-gyékényes mocsarakon,
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láperdőkön, hullámtéri ligeterdőkön át a nedves
szántóföldekig.
A Hevesi-sík nedves élőhelyein többfelé is előfordul,
de inkább a mérsékelten gyakori fajok közé tartozik.
Carabus scabriusculus (Olivier, 1795) – Védett
faj, értéke 5000 Ft. Magyarországon, főként
domb- és hegyvidékeken elterjedt, de egyik alfaja
szórványosan az Alföldön is előfordul. Az erdőssztyepp öv jellegzetes faja, mely száraz, meleg,
sztyepp jellegű területeken, dolomit lejtőkön, homoki gyepekben fordul elő, de néha megtalálható
mezőgazdasági területeken is.
Heves megye hegyvidéki területein számos helyről van
adata, azonban a Hevesi-síkon nem jellemző az előfordulása. 1997-ben Erdőtelek: Nagyhanyi-pusztáról
került elő (Horvatovich 2002).
Carabus ullrichi (Germar, 1824) – Védett faj,
értéke 5000 Ft. Magyarországon széles körben
elterjedt, mérsékelten gyakori faj, de síkságon
valamivel szórványosabb, mint domb- és hegyvidékeken. Az erdőtársulások legkülönbözőbb
típusaiban fordul elő, a hullámtéri ligeterdőktől a
hegyvidéki bükkösökig, de megtalálható nedves
réteken, vízpartokon, gyümölcsösökben és mezőgazdasági területeken is.
Mind Heves megye hegyvidéki területein, mind a Hevesi-síkon számos lelőhelye ismert. A mérsékelten
gyakori fajok közé tartozik.
Chlaenius festivus (Panzer, 1796) – Védett faj,
értéke 10 000 Ft. Magyarország síksági és dombvidéki területein elterjedt, de csak helyenként
gyakori faj. Legtöbb lelőhelye Hajdú-Bihar megyéből ismert, ahol a sásos-gyékényes mocsarak,
szikes vízpartok jellemző faja, de megtalálható
mocsárréteken, hullámtéri kubikgödrökben, állóés folyóvizek partján is.
Heves megyéből 2008-ig mindössze egyetlen, 1874
előtti, Eger környékéről származó adata volt ismert
(Frivaldszky 1874). 2008-ban Besenyőtelekről 6 példánya került elő (Ködöböcz 2011). Az 1998-ban és
2011-ben végzett kutatások során további 6 helyről
vált ismertté, ami arra enged következtetni, hogy valószínűleg elterjedtebb a térségben, mint arra a korábbi,
gyér adatokból következtetni lehetett.
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Dinodes decipiens ambiguus (Csiki, 1931) –
Védett faj, értéke 10 000 Ft. Magyarországon, főként síkságon és alacsonyabb dombvidéki területeken elterjedt, szórványosan előforduló, ritkább,
pontomediterrán faj. Példányait szikes pusztákon,
löszgyepekben, mocsárréteken, vízparti nedves
réteken és visszagyepesedő területeken fogták.
Korábban egész Heves megyében mindössze három,
ismert előfordulási helye volt (Szél 1996, Horvatovich
2002), amelyek közül kettő a Hevesi-síkon található
(Pély, Tiszanána). Az 1998-as vizsgálatok során további 2 helyről vált ismertté, megerősítve ezáltal a faj
biztos előfordulását a térségben.
Dixus clypeatus (Rossi, 1790) – Védett faj, értéke 10 000 Ft. Magyarországon szórványosan
előforduló, ritka, pontomediterrán faj. Legtöbb
lelőhelye Csongrád megyében található, ahol a
maradvány jellegű löszgyepek és gátoldalak jellegzetes, helyenként gyakori faja. Más területeken déli fekvésű, meleg domboldalakról és egyéb,
száraz, füves helyekről került elő.
A Hevesi-síkon mindössze egyetlen, 1997-ben feltárt
lelőhelye ismert, Pélyen (Horvatovich 2002).
Dyschirius benedikti (Bulirsch, 1995) – A
2006-ban, Tarnaszentmiklós határában, Václav
Křivan cseh kutató által fogott példány új faji státusza (Bulirsch, 1995) némileg kétséges, mivel a
faj morfológiai leírása szinte teljesen megegyezik
a D. agnatus faj leírásával. A szárnyfedők bordáinak mélységében, a pontozottság erősségében
és a közterek domborúságában rejlő esetleges különbségek akár környezeti hatások kiváltotta faji
variabilitásra is visszavezethetők. A bizonyító
példányt P. Bulirsch revideálta.
Jelen ismereteink szerint, az eddig ismertté vált egyetlen hazai lelőhelye a Hevesi-síkon (Tarnaszentmiklós)
található.
Dyschirius lafertei (Putzeys, 1846) – Magyar
országon szinte csak az ország keleti harmadából ismert faj, de irodalmi forrás Budapestről és
Tolna megyéből is említi, pontosabb lelőhely nélkül. Folyópartokhoz kötődő faj, mivel példányai
kizárólag folyók mentéről kerültek elő. Ismert
a Tiszáról, a Szamosról, a Fekete-Körösről, a
Marosról és valószínűleg a Hortobágy folyóról
(egy múzeumi példány alapján).
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A Hevesi-síkon, fényen fogott példány a Tisza mentéről repülhetett a fogás helyszínére (Tarnaszentmiklós:
Hamvajárás), ezért ezen faj nem tartozik a Hevesi-sík
faunájához.
Harpalus fuscicornis (Ménétries, 1832) – Ma
gyarországon a faj helyzete és elterjedése tisztázatlan, mivel a korábbi, ezen a néven közölt
adatok többsége valójában a H. inexspectatus
fajra vonatkozik, amelyet csak 1989-ben írtak le. Hiteles példánya csak a Hortobágyról és
Debrecenből ismert, pontosabb lelőhely nélkül
(Ködöböcz 2009).
A Václav Křivan által Sarud és Tarnaszentmiklós térségében fogott példányok szinte minden bizonnyal a Harpalus
inexspectatus fajhoz tartoznak. Egyrészt – az eddigi
ismereteink alapján – úgy tűnik, hogy a H. fuscicornis
valójában nagyon ritka faj hazánkban, másrészt a H.
inexspectatus eléggé gyakori mind a Hevesi-síkon (lásd
fentebb az adatokat), mind az Alföld más területein.
Harpalus oblitus (Dejean, 1829) – Magyar
országon az erdőssztyepp területek ritka, meglehetősen szórványosan előforduló faja. Adatainak
többsége 30 évnél régebbi. Példányait füves
domboldalakon, ürmös szikespusztákon és egyéb
száraz réteken fogták.
Ez a faj egy viszonylag nehezen határozható csoport
ritkán előkerülő tagja, melynek adatai minden esetben
fenntartással kezelendők. A csoport fajait legbiztosabban összehasonlító példányok révén lehet elkülöníteni
egymástól, de így is kellő tapasztalat szükséges az alig
különböző bélyegek felismerésére (a hímivarszerv itt
szinte semmit nem segít). Ezért feltétel nélkül nem fogadható el (persze nem is zárható ki), hogy a Horvatovich
Sándor által 1998-ban, 4 különböző lelőhelyen fogott
példányok H. oblitus-ok, miközben az elmúlt 150 évben
irodalmi források alig 12 helyről említik a faj előfordulását.
Harpalus saxicola (Dejean, 1829) – Magyar
országon szórványosan előforduló, főként az ország keleti feléből ismert ritka faj, de irodalmi
forrás a Fertő-tó környékéről is említi. Példányai
többnyire szikes pusztákról kerültek elő, de
élőhelyigénye nem ismert kellően.
Ez a meglehetősen kevés hazai adattal rendelkező faj
az előbbiekben már említett, nehezen határozható csoport másik tagja, amelynek publikált, országos adatai
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alig érik el a 10-et. Horvatovich Sándor 2 helyről is közli
a faj előfordulását a Hevesi-síkon. Elképzelhető, hogy
valóban az adott fajról van szó, de fennáll annak lehetősége is, hogy félrehatározás történt.
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) –
Magyarországon, főként a Dunántúlon elterjedt faj, amely a Dunától keletre csak néhány
helyről ismert. Az Alföld központi területein
teljesen hiányzik, és csak a határ közeli peremterületeken fordul elő. Példányait bükkösökben,
karsztbokorerdőkben, cseres- és gyertyánostölgyesekben, löszgyepekben és szántóföldeken egyaránt fogták. Heves megyéből csak egy
100 évnél régebbi, 1896 előtti adata volt ismert,
Egerből (Kuthy 1897).
2012-ben a Hevesi-sík dombvidéki peremterületéről, Ke
recsend határából, löszgyepből került elő 4 példánya.
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – Magyar
országon elterjedt, de szórványosan előforduló,
az utóbbi évtizedekben egyre ritkábban előkerülő faj. Adatainak többsége a 80-as évek előttről
származik. Példányait leginkább fényen fogták,
ezért élőhelyigénye nem ismert pontosan.
Heves megyében korábban csak Gyöngyösről és a
Bükkből (Bükkszentmárton) volt ismert irodalmi adata
(Hegyessy és Szél 2002, Szél 1996). A Hevesi-síkon
Václav Křivan Pély határában fogta 2 példányát, sajnos
szintén csak fényen.
Microlestes negrita (Wollaston, 1854) – Ma
gyarországon jelenleg még csak szórványos
adatokkal rendelkező, de szikes területeinken minden bizonnyal elterjedt faj, amelynek
adatait először 2006-ban közölték hazánkból
(Szél 2006). Biztosan ismert a Berettyó mentéről, a Duna–Tisza közéről és a Nagykunságból
(Karcag). Külső bélyegeiben teljesen megegyezik
a M. minutulus-szal, ezért feltételezhető, hogy az
irodalmi forrásokban szikes területekről közölt
M. minutulus példányok egy része valójában M.
negrita volt.
A faj előfordulása a Hevesi-síkon 2011-ben vált bizonyítottá, amikor egy hím példányát talajcsapda fogta
Tarnaszentmiklós határában, szikes réten.
Notiophilus laticollis (Chaudoir, 1850) – Magyar
országon szórványosan előforduló, főként szikes
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területekre jellemző faj. Ismert a Kisalföldről,
Berhidáról, a Velencei-tó környékéről, a Duna–
Tisza közéről, Csongrád megyéből (Ásotthalom),
a Közép-Tisza-vidékről (Besenyszög), a Hevesisíkról, a Hortobágyról, Biharból és Tiszavasvá
riból. Nyílt, száraz, füves élőhelyek, többnyire
szikes vízparti gyepek lakója.
A Hevesi-síkról korábban nem volt adata, országosan
is csak alig 20 lelőhelye ismert. 2003-ban Pély, 2011ben pedig Tarnaszentmiklós határából került elő.
Ophonus cephalotes (Fairmaire et Laboulbené,
1854) – Magyarországon szórványosan előforduló, főként az Alföld központi, szikes területein elterjedt faj, ugyanakkor a Duna–Tisza közéről eddig még nem mutatták ki. A Dunántúlról és nem
szikes területekről csak egy-két adata ismert.
Példányait száraz, szikes legelőkön, löszhátakon,
kiszáradó mocsárréteken fogták.
Heves megyéből korábban csak egy 1905 előtti ismert
adata volt, Egerből (Csiki 1905-1908). A Hevesi-síkon
2008-ban Besenyőtelek határában fogták (Ködöböcz
2011), 2005-ben Pélynél, 2012-ben pedig Hevesvezekénynél került elő.
Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) –
Mag yarországon igen szórványosan előforduló,
ritka faj, melynek országos adatai nem érik el a
10-et. Példányait lámpázással vagy kérgezéssel
gyűjtötték, pl. tölgy-kőris-szil és fűz-nyár ligeterdőben. Kevés adata miatt élőhelyigénye nem
ismert kellően.
A Hevesi-síkon, 2006-ban, Václav Křivan Tarnaszentmiklós határában, a Ludas-dűlőben, fűzfán fogta.
Pogonus persicus peisonis (Ganglbauer, 1892) –
Magyarországon, az Alföld és a Dunántúl szikes
területein elterjedt faj, de néhány adata ismert
nem szikes területekről is. Szikes rétek és legelők
nedves, vizenyős részein, valamint szikes tavak
partján fordul elő.
Előfordulása a Hevesi-síkon 2006-ban vált ismertté,
amikor Václav Křivan Pély határában 3 példányát is
fogta fénycsapdával.
Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784) – Ma
gyarországon elterjedt, de szórványosan előforduló, ritkább faj. Erősen nedvességkedvelő,
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ezért főként mocsaras erdőkben, nádasokban és
sásos-gyékényes mocsarakban fordul elő, ahol
a vízközeli, iszapos, vizenyős részek lakója.
Valószínűleg elterjedtebb, mint az jelenleg ismert.
A Hevesi-síkon, mocsaras élőhelyeken, Hevesvezekény, Pély és Tarnaszentmiklós határából is előkerült,
ami arra enged következtetni, hogy nem annyira ritka,
mint inkább ritkán fogott fajról van szó.

Pterostichus chameleon (Motschulsky, 1865) –
Magyarországon, az Alföld szikes területein elterjedt, viszonylag ritka faj. Ismert a Duna–Tisza közéről, a Hevesi-síkról és a Tiszántúlról. Példányai
nedves, szikes gyepekből, ecsetpázsitos mocsárrétekről, sásos-gyékényes mocsárszegélyekből és
füves vízpartokról kerültek elő.
A Hevesi-síkon 1998 és 2011 között számos lelőhelyről
került elő, így Hajdú-Bihar megye után a második legtöbb előfordulási adata Heves megyéből ismert.

1. táblázat. A Hevesi-síkról kimutatott, ill. irodalmi forrásokban közölt fajok listája (a vastag betűvel jelölt fajok előfordulása
bizonytalan vagy kétséges)
Tab. 1. Check list of the Carabidae fauna of the Heves Plain (the status of bold species are doubtful or questionable)

Fajnév

Első közölt adat a területről Fajnév

Első közölt adat a területről

Acupalpus elegans
Acupalpus exiguus
Acupalpus interstitialis
Acupalpus luteatus
Acupalpus maculatus
Acupalpus meridianus
Acupalpus parvulus
Acupalpus suturalis
Agonum afrum
Agonum atratum
Agonum duftschmidi
Agonum longicorne
Agonum lugens
Agonum permoestum
Agonum viridicupreum
Amara aenea
Amara anthobia
Amara apricaria
Amara bifrons
Amara chaudoiri incognita
Amara communis
Amara consularis
Amara convexior
Amara convexiuscula
Amara crenata
Amara eurynota
Amara familiaris
Amara fulva
Amara littorea
Amara lucida
Amara majuscula
Amara ovata
Amara pseudostrenua
Amara saphyrea
Amara similata

igen (szikes)
igen
igen
igen
igen

igen
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igen
igen
igen
igen
igen
igen

igen
igen (szikes)
igen

igen

igen

Dyschirius rufipes
Elaphropus diabrachys
Elaphrus riparius
Europhilus thoreyi
Harpalus affinis
Harpalus albanicus
Harpalus angulatus scytha
Harpalus anxius
Harpalus attenuatus
Harpalus autumnalis
Harpalus caspius roubali
Harpalus cupreus fastuosus
Harpalus dimidiatus
Harpalus distinguendus
Harpalus flavicornis
Harpalus froelichi
Harpalus fuscicornis
Harpalus hospes
Harpalus inexspectatus
Harpalus latus
Harpalus luteicornis
Harpalus modestus
Harpalus oblitus
Harpalus picipennis
Harpalus progrediens
Harpalus pumilus
Harpalus pygmaeus
Harpalus rubripes
Harpalus saxicola
Harpalus serripes
Harpalus smaragdinus
Harpalus subcylindricus
Harpalus tardus
Harpalus zabroides
Laemostenus terricola

igen
igen

igen

igen

igen
igen

igen
igen
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Fajnév

Első közölt adat a területről Fajnév

Első közölt adat a területről

Amara tibialis
Amara tricuspidata
Anchomenus dorsalis
Anisodactylus binotatus
Anisodactylus signatus
Anthracus consputus
Badister bullatus
Badister collaris
Badister dilatatus
Badister lacertosus
Badister meridionalis
Badister peltatus
Badister sodalis
Badister unipustulatus
Bembidion assimile
Bembidion biguttatum
Bembidion fumigatum
Bembidion guttula
Bembidion inoptatum
Bembidion lampros
Bembidion lunulatum
Bembidion minimum
Bembidion octomaculatum
Bembidion properans
Bembidion pygmaeum
Bembidion quadrimaculatum
Bembidion quadripustulatum
Bembidion tenellum
Bembidion varium
Brachinus bipustulatus
Brachinus crepitans
Brachinus explodens
Brachinus ganglbaueri advena
Brachinus nigricornis
Brachinus plagiatus
Brachinus psophia
Calathus ambiguus
Calathus cinctus
Calathus erratus
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Callistus lunatus
Calosoma auropunctatum
Calosoma inquisitor
Carabus cancellatus
Carabus clathratus
Carabus coriaceus
Carabus granulatus
Carabus scabriusculus
Carabus ullrichi
Chlaenius festivus

igen
igen

igen

igen
igen
igen
igen

igen

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
(szikes, védett)

védett
védett
védett
védett
igen (védett)
védett
védett
védett
védett

Lebia cyanocephala
Leistus ferrugineus
Licinus depressus
Lionychus quadrillum
Loricera pilicornis
Masoreus wetterhallii
Microlestes fissuralis
Microlestes maurus
Microlestes minutulus
Microlestes negrita
Notiophilus laticollis
Notiophilus rufipes
Odacantha melanura
Oodes gracilis
Oodes helopioides
Ophonus azureus
Ophonus cephalotes
Ophonus cribricollis
Ophonus diffinis
Ophonus melletii
Ophonus rufibarbis
Ophonus schaubergerianus
Ophonus stictus
Panagaeus bipustulatus
Panagaeus cruxmajor
Paradromius linearis
Paratachys bistriatus
Paratachys micros
Parophonus complanatus
Parophonus mendax
Philorhizus quadrisignatus
Platyderus rufus
Platynus krynickii
Platynus longiventris
Poecilus cupreus
Poecilus puncticollis
Poecilus punctulatus
Poecilus sericeus
Poecilus versicolor
Pogonus persicus peisonis
Polistichus connexus
Pseudoophonus calceatus
Pseudoophonus griseus
Pseudoophonus rufipes
Pterostichus anthracinus
Pterostichus aterrimus
Pterostichus chameleon
Pterostichus cursor
Pterostichus cylindricus
Pterostichus diligens
Pterostichus gracilis

igen
igen
igen

igen
igen (szikes)
igen
igen

(szikes)
igen

igen

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
(szikes)

igen (szikes)
igen

igen
(szikes)

igen
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Fajnév

Első közölt adat a területről Fajnév

Chlaenius nigricornis
Chlaenius spoliatus
Chlaenius tristis
Cicindela campestris
Cicindela germanica
Clivina fossor
Cryptophonus tenebrosus
centralis
Cymindis variolosa
Demetrias monostigma
Diachromus germanus
Dinodes decipiens ambiguus
Dixus clypeatus
Dolichus halensis
Drypta dentata
Dyschirius aeneus
Dyschirius benedikti
Dyschirius chalybaeus
gibbifrons
Dyschirius globosus
Dyschirius lafertei
Dyschirius nitidus
Dyschirius pusillus

Felhasznált

igen
igen (védett)
védett

Pterostichus minor

igen

igen
igen
igen
igen

Syntomus truncatellus

igen
(szikes)

Synuchus vivalis
Trechus quadristriatus
Zabrus spinipes
Zabrus tenebrioides

védett
védett

irodalom
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igen

Pterostichus niger
Pterostichus ovoideus
Pterostichus strenuus
Pterostichus vernalis
Semiophonus signaticornis
Stenolophus discophorus
Stenolophus mixtus
Syntomus obscuroguttatus
Syntomus pallipes

igen

Első közölt adat a területről

Pterostichus hungaricus
Pterostichus inquinatus
Pterostichus longicollis
Pterostichus macer
Pterostichus melanarius
Pterostichus melas

igen
igen
igen
igen
igen
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Összefoglalás
A Hevesi-sík lepkefaunája szinte teljesen ismeretlen, mivel célzott lepkészeti kutatás eddig nem folyt a
területen. Csupán szórványadatok álltak rendelkezésre néhány fajról. A 2010–2013 közötti időszakban,
négy éven keresztül, rendszeresen végeztem nagylepke-faunisztikai vizsgálatokat a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság – Dél-Hevesi Tájegységének működési területén. A vizsgált élőhelyek a Hevesi-síkra
jellemző, mezőgazdasági területek között még megmaradt, fragmentált gyepterületek és telepített erdőfoltok voltak. Kutatásaim során 383 nagylepkefaj került elő. Ezek közül 3 faj fokozottan védett, 33
faj védett, 23 faj pedig faunisztikai szempontból jelentősnek tekinthető.

A bstract
Butterfly fauna of the Heves Plain is almost completely unknown, as direct butterfly research has not
been performed in the area yet. Only sporadic data related to some species were available. For four
years (between 2010 and 2013) I constantly made faunistic research about lepidopterans in the DélHeves region of the Bükk National Park Directorate. Analysed habitats were fragmented grassland
remnants characteristic for the Heves Plain and planted forest patches between agricultural lands. I
detected 383 species of lepidopterans during my research. 33 of them are protected, 23 species can be
considered significant in faunistic viewpoint.
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Bevezetés
A Hevesi-sík lepkészeti szempontból alig ismert, gyengén kutatott tájegységnek tekinthető.
Elsősorban a nappali lepkefajokról rendelkezünk
szórványadatokkal (Ilonczai 1997; 2005; Kovács
2011). Az éjjeli nagylepkefauna szinte teljesen ismeretlen, az utóbbi években csupán egy-egy fajra
vonatkozó, monitoring jellegű adatgyűjtés folyt
(Korompai – Kozma 2004, 2005). A környező, hasonló jellegű kistájak – Jászság, Borsodi-Mezőség
– lepkefaunájának kutatottsága jóval nagyobb
mértékű, a térségben élő lepkészek felméréseinek
(Buschmann 1985), és a mezőgazdasági fénycsapdák adatainak köszönhetően. A Hevesi-sík területén rendszeres lepkészeti adatgyűjtés kizárólag a
Kompolti Növényvédelmi Kutatóállomáson folyt
az 1959–1967 közötti időszakban, valamint alkalomszerű gyűjtések eredményei kerültek publikálásra Kerecsend, Kompolt, Erdőtelek és Heves
környéki lelőhelyekről (Kovács 1956).

A nyag

és módszer

2010–2013 között, négy éven keresztül, tavasztól őszig rendszeresen végeztem nagylepkefaunisztikai vizsgálatokat a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegységének működési területén. A vizsgált élőhelyek a Hevesi-síkra
jellemző, mezőgazdasági területek között még
megmaradt fragmentált gyepek, kis kiterjedésű,
fiatal, telepített tölgyes erdőfoltok, csatornákat
kísérő puhafás ligeterdő foltok, illetve nádas,
gyékényes és magassásos szegélyek voltak. A
területen több gyeptípus fordul elő. Legnagyobb
kiterjedésben fajszegény, réti ecsetpázsitos, enyhén szikes réteket találunk. Kisebb kiterjedésűek
a löszös karakterű gyepek, amelyek kétszikűekben gazdagabbak. Az erősebben szikes gyepek
(ürmös szikesek, szikes mocsarak) csak kisebb
foltokban maradtak meg.
Összesen 49 helyszínen gyűjtöttem adatokat,
ebből 1 helyszínen (Mezőtárkány: Tepély) rendszeresen, a többi helyszínen pedig alkalomszerűen. Az éjjel aktív fajok adatgyűjtési módszere
generátoros lámpázás és vödörcsapdázás volt,
fényforrásként 125W-os HGLi, valamint 160Wos HMLi típusú, nagynyomású higanygőzlámpát,
illetve 8W-os UV fénycsövet használtam. A lámpa egy 1,5 méter magas és 2 méter széles fehér
lepedőt világított meg. A nappali lepkék adat100

gyűjtési módszere terepi megfigyelés és lepkehálós, egyelő gyűjtés volt. A lámpázások és nappali
megfigyelések eredményeit terepnaplóban dokumentáltam. A fajok határozásához Fajcík (1998),
Nowacki (1998), illetve Varga és munkatársai
(2010) munkáit használtam fel.

Gyűjtési
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

helyek

Besenyőtelek: Közép-dűlő
Besenyőtelek: Rátkai-erdő
Boconád: Iskola-dűlő
Dormánd: Homokos-görbe
Dormánd: Kishanyi-puszta
Dormánd: Nagyhanyi-puszta
Egerfarmos: Barta-állás
Erdőtelek: Hosszú-szék
Füzesabony: Táborozó
Heves: Radics-tagi-legelő
Hevesvezekény: Rakottyás
Jászivány: Iványi-erdő
Kál: Borjú-járás
Kerecsend: Lógó-part
Kisköre: Homok-dűlő
Kömlő: Bíbices
Kömlő: Zsellér-gyep
Mezőszemere: Prónay-erdő
Mezőtárkány: Disznós-kert
Mezőtárkány: Laskó-hát
Mezőtárkány: Laskó-part-tábla
Mezőtárkány: Tárkányi-erdő
Mezőtárkány: Tárkányi-gyep
Mezőtárkány: Tepély
Nagyút: Közép-major-dűlő
Nagyút: Válykos
Nagyút: Gögöly-járás
Nagyút: Sírkút-melletti-dűlő
Pély: Akolhát
Pély: Hanyi-ér
Pély: Ludas-fertő
Pély: Makkos-erdő
Pély: Nagy-fertő
Pély: Picinges
Pély: Tag-dűlő
Poroszló: Két út köz
Poroszló: Közös-legelő
Poroszló: Nagy-állás
Poroszló: Nagy-fehér akla
Poroszló: Pupi-lapos
Sarud: Kutyás-dűlő
Tarnaszentmiklós: Árendás

A datok
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1. ábra. A gyűjtési helyek elhelyezkedése a vizsgálati területen
Figure 1: Spatial distribution of the collecting locations

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Tarnaszentmiklós: Hamvajárás
Tarnaszentmiklós: Koppási
Tarnaszentmiklós: Nagy-fertő
Tarnaszentmiklós: Ördög-fenék
Tarnaszentmiklós: Tanya-dűlő
Tiszanána: Magas-határ-dűlő
Újlőrincfalva: Disznó-lapos

Eredmények
Kutatásaim során eddig 383 nagylepkefajt
(Macrolepidoptera) sikerült kimutatni a vizsgált területekről, ezek közül 49 nappali és 334
éjjeli lepke, további 7 faj pedig a molylepkék
(Microlepidoptera) közé tartozik. Ez a hazai
nagylepkefauna (1274 faj) 30%-a. Több, természetvédelmi szempontból jelentős fajra és néhány faunisztikai érdekességre is bukkantam. 3
faj fokozottan védett, 30 faj védett, 23 faj pedig
faunisztikai szempontból jelentős, lokális elterjedésű, vagy kevés irodalmi adattal rendelkezik. A

védett fajokat a fajlistában megjelöltem. A fajlista
a Szabóky és munkatársai (2002), illetve a Varga
és munkatársai (2004) munkájában közzétett nevezéktant követi.

A

kimutatott fajok listája

Hepialidae:
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)
Limacodidae:
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Zygaenidae:
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Cossidae:
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Catopta thrips (Hübner, 1818) FV; HD.
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)
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Lasiocampidae:
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) V; HD.
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) V.
Gastropacha populifolia ([Denis & Schiffer
müller], 1775)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
Sphingidae:
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) V.
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) V; HD.
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) V.
Saturniidae:
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) V.
Saturnia pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775) V.
Hesperiidae:
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Papilionidae:
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) V; HD.
Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller],
1775) V; HD.
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) V.
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) V.
Pieridae:
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Colias erate (Esper, 1805)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
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Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Lycaenidae:
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) V.
Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) V; HD.
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1758)
Lycaena thersamon (Esper, 1784) V.
Satyrium spini ([Denis et Schiffermüller],
1775) V.
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804) V.
Everes argiades (Pallas, 1771)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Nymphalidae:
Apatura ilia ([Denis et Schiffermüller], 1775) V.
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) V; HD.
Melitaea phoebe ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) V.
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) V.
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) V.
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) V.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora ([Denis et Schiffermüller],
1775) V.
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) V.
Brenthis daphne ([Denis et Schiffermüller],
1775) V.
Brenthis hecate ([Denis et Schiffermüller], 1775) V.
Boloria dia (Linnaeus, 1758)
Boloria selene ([Denis et Schiffermüller], 1775) V.
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Brintesia circe (Linnaeus, 1758)
Coenonympha glycerion (Scopoli, 1763)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1758)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Drepanidae:
Cilix glaucata (Scopoli1763)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Thyatiridae:
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1767)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1758)

A datok

Tethea or ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Geometridae:
Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Catarhoe rubidata ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Earophila badiata ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Eulithis pyraliata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Eupithecia centaureata ([Denis et
Schiffermüller], 1775)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Trichopteryx polycommata ([Denis et Schiffer
müller], 1775)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
Idaea rusticata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
Idaea politata (Hübner, 1793)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
Scopula virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
Cyclophora annulata (Schulze, 1775)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Timandra comae (A. Schmidt, 1931)
Comibaena bajularia ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
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Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Ligdia adustata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Stegania dilectaria (Hübner, 1799)
Lomographa temerata ([Denis et
Schiffermüller], 1775)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Theria rupicapraria ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Therapis flavicaria ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Semiothisa liturata (Clerck, 1759)
Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758)
Narraga tessularia (Metzner, 1845)
Tephrina arenacearia ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Peribatodes rhomboidarius ([Denis et Schiffer
müller], 1775)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Hypomecis roboraria ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Cleora cinctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Ectropis crepuscularia ([Denis et
Schiffermüller], 1775)
Biston stratarius (Hufnagel, 1767)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Lycia zonaria ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Apocheima hispidarium ([Denis et
Schiffermüller], 1775)
Agriopis leucophaearia ([Denis et
Schiffermüller], 1775)
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
Phigalia pilosaria ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Notodontidae:
Cerura erminea (Esper, 1783)
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Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Linnaeus, 1758)
Drymonia querna ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Euchila palpina (Linnaeus, 1758)
Furcula bifida (Brahm, 1787)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Spatalia argentina ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Lymantriidae:
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Laelia coenosa (Hübner, 1808)
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Orgya antiqua (Linnaeus, 1758)
Pentophera morio (Linnaeus, 1758)
Ctenuchidae:
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1758)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Arctiidae:
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758)
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1767)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Spiris striata (Linnaeus, 1758)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1767)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Nolidae:
Meganola albula ([Denis & Schiffermüller],
1775)
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Noctuidae:
Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Polypogon lunalis (Scopoli, 1763)
Colobochyla salicalis ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Aedia funesta (Esper, 1786)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) V.
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala hymenaea ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala promissa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Laspeyria flexula ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Lygephila craccae ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Prodotis stolida (Fabricius, 1775)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Tyta luctuosa ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Eublemma amoena (Linnaeus, 1758)
Eublemma purpurina ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Pseudeustrotia candidula ([Denis et Schiffer
müller], 1775)
Earias chlorana (Linnaeus, 1761)
Earias vernana (Fabricius, 1787)
Bena prasinana (Linnaeus, 1758)
Pseudoips bicolorana (Fuessly, 1775)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Acronicta auricoma ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Acronicta megacephala ([Denis et Schiffer
müller], 1775)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Craniophora ligustri ([Denis et Schiffermüller],
1775)
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Moma alpium (Osbeck, 1778)
Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
Simyra nervosa ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Cryphia algae (Fabricius, 1775)
Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
Cucullia chamomillae ([Denis &
Schiffermüller], 1775) V.
Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Amphipyra livida ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola laevis (Hübner, 1803)
Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
Agrochola macilenta (Hübner, 1803)
Agrochola nitida ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Anorthoa munda ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Apamea anceps ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apamea remissa (Hübner, 1809)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
Aporophila lutulenta ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Archanara algae (Esper, 1789)
Archanara sparganii (Esper, 1790)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
Athetis lepigone (Möschler, 1860)
Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Celaena leucostigma (Hübner, 1808)
Chortodes extrema (Hübner, 1809)
Chortodes pygmina (Haworth, 1809)
Conisania luteago ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Conistra erythrocephala ([Denis et Schiffer
müller], 1775)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1758)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia pyralina ([Denis et Schiffermüller],
1775)
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Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) FV;
HD.
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Dyschorista ypsillon ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Episema glaucina (Esper, 1789)
Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
Gortyna borelii lunata (Freyer, 1843) FV; HD.
Hada plebeja (Linneaus, 1761)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Hadula dianthi hungarica (F. Wagner, 1930)
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766)
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Hydraecia micacea (Esper, 1789)
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1758)
Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller],
1775)
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
Leucapamea ophiogramma (Esper, 1794)
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mesoligia furuncula ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Mythimna conigera ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna impura (Hübner, 1808)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1758)
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
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Mythimna pudorina ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Mythimna turca (Linnaeus, 1758)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
Oligia latruncula ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Orthosia gracilis ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia miniosa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Orthosia opima (Hübner, 1809)
Orthosia populeti (Fabricius, 1781)
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
Senta flammea (Curtis, 1828)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Tholera cespitis ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Heliothis armigera (Hübner, 1803)
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) V.
Protoschinia scutosa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis segetum ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Cerastis leucographa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Noctua comes (Hübner, 1813)
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Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta (Hübner, 1813)
Noctua interposita (Hübner, 1790)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia xanthographa ([Denis et Schiffermüller],
1775)
Rövidítés: FV = fokozottan védett faj; V = védett
faj; HD = Natura 2000 – Élőhelyvédelmi Irányelv
hatálya alá tartozó faj.

Értékelés
A terepi vizsgálatok során több, természetvédelmi szempontból jelentős, vagy faunisztikailag érdekes lepkefaj került elő, illetve korábbi előfordulása újra bizonyítást nyert. A fajjellemzésekben
található információk nagy része Bálint (1996),
Fajcík (1998), Haraszthy (2014), Nowacki (1998),
Ronkay & Ronkay (2006), Varga és munkatársai
(2004, 2010) illetve Vojnits és munkatársai (1991)
munkájából származik.
Sztyepplepke – Catopta thrips (Hübner, 1818) –
Az eurázsiai sztyeppzóna jellegzetes lepkefaja,
mely Ázsia nagy kiterjedésű síkságairól jutott
el Kelet-Európa országaiba. Lengyelországból,
Romániából és Magyarországról ismert.
Jelenlegi ismereteink szerint legerősebb európai
populációi Magyarországon élnek. A sztyepplepke a Kárpát-medencétől nyugatabbra már
nem fordul elő. A veszélyeztetett, izolált hazai
populációk tehát európai jelentőséggel bírnak.
Az irodalmi és gyűjteményi adatok alapján
megállapítható, hogy a lepkefaj hazai előfordulásai elsősorban löszborítású sík- és dombvidékekhez kötődnek. Az ismert magyarországi
lelőhelyek az Északi-középhegység déli előterében (Mátraalja, Bükkalja, Hevesi-sík, BorsodiMezőség), valamint a Tiszántúlon (Hortobágy,
Körös-vidék) találhatók. A Hevesi-síkról a
kompolti fénycsapda anyagából voltak adatai az 1960-as évekből, majd ezután a lepkefaj
közel 50 évig nem került elő. 2011-ben sikerült

A datok

jelenlétét újra kimutatni. Jelenleg csupán egyetlen lelőhelye ismert. A potenciális élőhelyek
(löszgyepmozaikok) megléte miatt további előfordulása várható. Minden bizonnyal a Hevesisík egyik legértékesebb lepkefaja.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft
Sárga gyapjasszövő – Eriogaster catax (Lin
naeus, 1758) – Az utóbbi évek természetvédelmi
célú hernyófelmérései nyomán derült ki, hogy a
faj hazánkban széles körben elterjedt, elsősorban
a dombvidékeken és az alacsonyabb hegyvidékeken honos, ahol a természetközeli állapotú kökénycserjésekhez kötődik. Élőhelyei általában a
délies kitettségű lejtők, de helyenként síkvidéken
is élnek nagy állományai. A Hevesi-síkról egyetlen lelőhelyről ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Nyugat-palearktikus faunaelem, szegélycserjés (galagonya, kökény) faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft
Tavaszi gyapjasszövő – Eriogaster lanestris
(Linnaeus, 1758) – Hazai elterjedéséről megbízható adatokat az utóbbi évek hernyófészek-felmérései szolgáltattak. Ismereteink szerint a faj
sokkal elterjedtebb, mint korábban gondolták. Az
E. catax-hoz viszonyítva a hűvösebb, nedvesebb
élőhelyeket kedveli. A Hevesi-síkon út menti kökényesekből több helyen előkerült.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 14; 24; 25.
Euroszibériai faunaelem, szegélycserjés (galagonya,
kökény) faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Nyárfalevél pohók – Gastropacha populifolia
([Denis & Schiffermüller], 1775) – A Palearkti
kumban szórványosan elterjedt faj, hazánkban országszerte előfordul, elsősorban ártereken, ligeterdőkben, ültetett nyárasokban, de lokális és általában ritka. A Hevesi-síkról is kevés adata van.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 24; 38.
Euroszibériai faunaelem, nyáras faj. Nem védett.
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Halálfejes lepke – Acherontia atropos (Linnaeus,
1758) – Afrikában és Ázsia délnyugati részén honos faj, Magyarországon csak vándorlásai során
jelenik meg. Az utóbbi időben meglehetősen ritkává vált hazánkban. A Hevesi-síkról egyetlen
bizonyított adata ismert, annak ellenére, hogy
a térségben a méhészek – elmondásuk szerint –
rendszeresen találkoznak a faj példányaival, mivel a lepke táplálékszerzés céljából előszeretettel
látogatja a kaptárakat.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 49.
Extrapalaearktikus faunaelem, vándor faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.
Törpeszender – Proserpinus proserpina (Pallas,
1772) – Euroszibériai elterjedésű faj, de mindenütt lokális. Hazánkban szórványosan mindenütt megtalálható, a sík- és dombvidékek egyes
pontjain, kisebb vízfolyások mentén gyakoribb
is lehet. Két fő élőhelytípusa ismeretes, amelyek
egyben eltérő élőhelyigényű tápnövényeinek előfordulását is tükrözik. Az egyik fő élőhelytípus
a sík- és dombvidéki vízfolyásokat és állóvizeket
szegélyező, magaskórós-bokorfüzes, ahol a hernyó tápnövényei füzikefajok (Epilobium); míg a
másik élőhelye száraz, elgyomosodó bokros erdőszegélyek, parlagok, ahol hernyójának tápnövénye a parlagi ligetszépe (Oenothera biennis). A
Hevesi-síkról kevés adata ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 22; 24; 45.
Euroszibériai faunaelem, magaskórós (altoherbosa) faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
50 000 Ft.
Galajszender – Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
– Holarktikus elterjedésű faj. Korábban gyakori
volt hazánkban, az elmúlt néhány évtizedben viszont erősen visszaszorult. Az utóbbi évek alföldi
kutatásai során azonban újból sok helyről került
elő. Elsősorban mezofil, illetve nedves gyepekhez
kötődik. A Hevesi-síkon több élőhelyen, néhol
magas egyedszámban él.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 6; 9; 13; 14; 24; 28; 43.
Euroszibériai faunaelem, lápréti (higrofil) faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 5000 Ft.
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Kis éjjeli pávaszem – Saturnia pavonia (Lin
naeus, 1758) – A Palearktikum csaknem egész
területén elterjedt faj. Hazánkban az Alföld nagy
részén hiányzik, de a középhegységek jó részén
megvan. A Hevesi-síkon ritka.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 7.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, xerotherm szegély faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.
Nagy éjjeli pávaszem – Saturnia pyri ([Denis et
Schiffermüller], 1775) – A Földközi-tenger európai és afrikai partjai mentén, egészen Iránig
elterjedt faj. Nálunk országszerte előfordul, de
az utóbbi évtizedekben erősen megritkult. Öreg,
felhagyott gyümölcsösökben helyenként még gyakori lehet. A Hevesi-síkról jelenleg csak egyetlen
bizonyított adata ismert, de valószínűleg több helyen is előfordul.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 37.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, silvicol-euryök faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.
Kis apolló lepke – Parnassius mnemosyne (Lin
naeus, 1758) – A Pireneusoktól az Urálig, délen
pedig a Balkán-félszigettől Belső-Ázsia hegyvidékéig elterjedt faj. Hazánkban domb- és hegyvidéken elterjedt, sokfelé megtalálható; síkvidéken azonban jóval ritkább, csak természetközeli
állapotú, erdős területeken fordul elő. Élőhelyei a
keltikékben gazdag aljnövényzetű tölgyesek, gyertyános tölgyesek, illetve ártéri keményfás ligeterdők. Tápnövénye: keltikefajok (Corydalis spp.) A
Hevesi-síkról egyetlen lelőhelyről ismert. Azonban
csupán kóbor példányokról lehet szó, hiszen a faj
tényleges élőhelye (Kerecsendi-erdő) a vizsgálati
területen kívül esik. Potenciális élőhelyeinek hiánya miatt további előkerülése nem várható.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, üde lomberdő
(nemorális erdőszegély) faj. Védett, pénzben kifejezett
természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Farkasalmalepke – Zerynthia polyxena ([Denis
et Schiffermüller], 1775) – A Kárpát-medencétől a
Balkán-félszigeten át Kis-Ázsia nyugati feléig el108

terjedt, melegkedvelő faj, amelynek kárpát-medencei populációi képviselik legészakibb és egyben
legnyugatibb kolóniáit. Hazánkban sík- és dombvidéken mindenütt előfordul. Eredeti élőhelyei a
farkasalmás, üde bokor- és ligeterdők. Mivel hernyójának tápnövénye a farkasalma (Aristolochia
clematitis), amely ártereken, dűlőutakon és szőlőkben gyomnövényként előfordul, a lepke vele terjedt. Az utóbbi években jelentősen megritkult, különösen a Dunántúlon, de a Tiszántúlon szélesebb
körben elterjedt. A Hevesi-sík több pontján él.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 8; 14; 17; 20; 21;
25; 30; 36; 40.
Pontomediterrán faunaelem, mezofil-sztyepp-erdősze
gély faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi
értéke 10 000 Ft.
Ibolyás tűzlepke – Lycaena alciphron (Rot
temburg, 1775) – Közép-Európától Oroszország
sztyeppvidékein keresztül az Altajig és a mongóliai füves pusztákig elterjedt faj. Hazánkban
homokpusztákon, löszgyepekben, dolomit-sziklagyepekben, bozótos, déli kitettségű hegyoldalakon
lokálisan fordul elő. Jelenléte az élőhely kevésbé
bolygatott voltát jelzi. Tápnövénye: lóromfajok
(Rumex spp.) A Hevesi-síkon meglehetősen ritka.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 14. Nyugatpalaearktikus faunaelem, mezo-xerofil faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Nagy tűzlepke – Lycaena dispar rutilus (Werne
burg, 1864) – A nagy tűzlepke euroszibériai elterjedésű faj, amely nedves réteken, mocsár- és
lápréteken korábban egész Európában, számos
helyen gyakori volt. Élőhelyeinek lecsapolása, mezőgazdasági művelésbe vonása miatt
Nyugat-Európában mindenütt erősen megritkult. Magyarországon vizes élőhelyeken (láp-,
mocsár- és turjánréteken, ártéri nedves réteken,
patak- és folyóvölgyek mentén, csatornaparton)
még általánosan elterjedt lepke. Hernyójának tápnövényei különböző lóromfajok (Rumex spp.). A
Hevesi-síkon számos lelőhelye ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 4; 11; 14; 16; 23;
24; 27; 29; 31; 33; 34; 38; 40; 41; 44; 47.
Euroszibériai faunaelem, mezo-higrofil (mocsárrétláprét-mezofil rét) faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
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Kis tűzlepke – Lycaena thersamon (Esper, 1784)
– Közép-Ázsia és Kelet-Európa sztyeppvidékén
elterjedt, Nyugat-Európában kifejezetten ritka.
Hazánkban sík- és dombvidéken általánosan elterjedt. Sokféle élőhelytípusban megtalálható,
homokpusztagyepeken, szikeseken, nedves réteken, csatornapartokon, de bokorerdők tisztásain
is. A Hevesi-síkon több pontról előkerült.

a Palearktikumban az Ibériai-félszigettől Japánig
fordul elő. Hazánkban dombvidéken, hegyvidéken és a síkvidéki folyók mentén elterjedt, de
többnyire lokális faj. Kedveli az idős füzeseket, a keményfás ligeterdőket, és a füzes-nyáras
élőhelyfoltokat. Tápnövényei: őshonos nyár- és
fűzfajok (Populus – Salix spp.) A Hevesi-síkon
ritka, mindössze két lelőhelyről ismert.

Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 11; 12, 15; 26;
33; 36; 45.
Ponto-kaszpi (-dél-szibériai) faunaelem, sztyeppi faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.

Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 43; 45.
Transzpalearktikus, európai-kelet-ázsiai diszjunkt faunaelem, nyáras-füzes faj. Védett, pénzben kifejezett
természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Kökénylepke – Satyrium spini ([Denis et
Schiffermüller], 1775) – Európa atlanti partvidékétől egészen a Csendes-óceánig megtalálható, széles körben elterjedt faj. A Kárpátmedencében is általánosan elterjedt. Hazánkban
a meleg erdőszegélyek, bokorerdők jellemző élőhelyei. Tápnövénye a kökény (Prunus
spinosa). Gyakorisága és egyedszáma meglehetősen ingadozó. A Hevesi-síkon egyetlen lelőhelyről ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 10.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, erdőszegély-erdőssztyeppi faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi
értéke 10 000 Ft.
Palakék boglárka – Everes alcetas (Hoffmann
segg, 1804) A Kárpát-medencéből és attól keletre,
Ukrajna és Szibéria délnyugati vidékeiről ismert,
Nyugat-Európából hiányzik. Hazánkban lápréteken, üde kaszálókon, patakparti vizenyős területeken, ligeterdők füves-sásos nyiladékaiban
él. Tápnövénye a réti here (Trifolium pratense).
Életmódja kevéssé ismert, a hazai populációk
nagyságáról nincs pontos adat. A Hevesi-síkon
egyetlen lelőhelyről ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 31.
Euroszibériai faunaelem, mezofil-higrofil faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
5 000 Ft.
Kis színjátszólepke – Apatura ilia ([Denis et
Schiffermüller], 1775) – Eurázsiai elterjedésű faj,

Díszes tarkalepke – Euphydryas maturna (Lin
naeus, 1758) – Széles elterjedésű faj, areája az
egész Palearktisz mérsékelt övi területén keresztülhúzódik. Hazánkban a középhegységeinkben,
a Dunántúli-dombságon, a nagy folyóink mentén,
az Alföld peremterületein tenyészik. Síkvidéken
keményfa ligeterdőkben, homoki gyöngyvirágos
tölgyesekben, és tatárjuharos lösztölgyesekben
él. Domb- és hegyvidéken karsztbokorerdők,
cseres-tölgyesek képezik élőhelyét. Elsődleges
tápnövényei a kőrisfajok, ill. a fagyal (Fraxinus,
Ligustrum), másodlagos tápnövénye a borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia). A Hevesisíkon egyetlen lelőhelyről ismert. Azonban csupán kóbor példányokról lehet szó, hiszen a faj
tényleges élőhelye (Kerecsendi-erdő) a vizsgálati
területen kívül esik. A potenciális élőhelyek hiánya miatt további előkerülése nem várható.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Déli kontinentális faunaelem, üde lomberdei (nemorális,
szegély) faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi
értéke 50 000 Ft.
Gyászlepke – Nymphalis antiopa (Linnaeus,
1758) – A holarktikumban elterjedt faj, Magyar
országon is mindenütt előfordul, domb- és hegyvidéken gyakoribb, síkvidéken ritkább, de egyedszáma mindenütt alacsony. Tápnövénye: általában fűz és nyár (Salix, Populus). A Hevesi-síkon
meglehetősen ritka.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 14; 18.
Holarktikus faunaelem, üde lomberdei-ligeterdei
(nemorális) faj. Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
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Zöldes gyöngyházlepke – Argynnis pandora
([Denis et Schiffermüller], 1775) – A Földközitenger környékén elterjedt faj, amely északon
Ausztriáig, keleten Kis-Ázsiáig fordul elő.
Hazánkban lokálisan mindenütt megtalálható, az
utóbbi évtizedben terjedőben van. Tápnövényei:
Viola-félék. A Hevesi-síkról kevés adata ismert,
de további előkerülése várható.

ken fordul elő, az Alföldön ritka. Tápnövényei
legyezőfűfajok (Filipendula spp.). A Hevesisíkon egyetlen lelőhelyről ismert.

Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 26; 30.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, euryök faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.

Fakó gyöngyházlepke – Boloria selene ([Denis
et Schiffermüller], 1775) – Holarktikus faj, mely
hazánkban a mérsékelten meleg, nedves erdei
tisztásokon, dombvidéki réteken lokálisan fordul
elő. Tápnövényei: Viola-félék. A Hevesi-síkról
egyetlen lelőhelyről ismert.

Nagy gyöngyházlepke – Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758) Areája Írországtól és Portugá
liától Japánig terjed. Szigetszerűen Észak-Afri
kában is él. Hazánkban mindenütt előfordul, ahol
erdősült területek vannak. Erdőszegélyeken, erdei utak mentén, völgyekben, ligetekben repül.
Országszerte elterjedt és gyakori faj, különösen
hegyvidéken; síkvidéken ritkább. Tápnövényei
ibolyafélék (Viola spp.). A Hevesi-síkról egyetlen
adata ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 43.
Euroszibériai faunaelem, nemorális-erdőszegély faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
5 000 Ft.
Málna gyöngyházlepke – Brenthis daphne
([Denis et Schiffermüller], 1775) – Palearktikus elterjedésű faj, elterjedésének keleti határa a Japánszigetek. Hazánkban elsősorban hegyvidéken
elterjedt, patakvölgyekben, erdei utak mentén számos helyen gyakori, de az Alföld legnagyobb részéről hiányzik. Tápnövényei szederfajok (Rubus
spp.). A Hevesi-síkon egyetlen lelőhelyről ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Déli kontinentális faunaelem, erdőszegély faj. Védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 5 000 Ft.
Rozsdaszínű gyöngyházlepke – Brenthis hecate
([Denis et Schiffermüller], 1775) Mediterrán,
melegkedvelő faj. Hazánkban száraz gyepekben, sztyeppréteken, sziklagyepekben elterjedt
és gyakori. Helyenként nagy egyedszámban
repül. Elsősorban hegyvidéken és dombvidé110

Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Pontomediterrán faunaelem, sztyeppi faj. Védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 14.
Boreo-kontinentális faunaelem, mezofil faj. Védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Fehérnyár araszoló – Stegania dilectaria
(Hübner, 1799) – A Közép-Európában szórványosan előforduló faj Kis-Ázsiából és a Transz
kaukázusból is előkerült. Hazánkban elterjedt,
de nem gyakori. Elsősorban folyóvölgyekben,
vízparti élőhelyeken, ártéri erdőkben található. Tápnövényei a nyárfajok (Populus spp.). A
Hevesi-sík néhány pontjáról került elő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 6; 24; 43; 45.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, nyár-fűz faj. Nem védett.
Fehér fűzfaaraszoló – Eilicrinia cordiaria
(Hübner, 1790) – Elsősorban a Palearktikum
középső
részén:
a
Kárpát-medencében,
Dalmáciában, Kis-Ázsiában és a Kaukázusban
él. Hazánkban az Alföldön gyakoribb, hegy- és
dombvidéken sok helyen hiányzik. Élőhelyei az
ártéri erdők, puhafaligetek. Tápnövényei fűzfajok (Salix spp.). A Hevesi-síkról néhány adata
ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 31; 43.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, nyár-fűz faj.
Nem védett.
Háromjegyű araszoló – Eilicrinia trinotata
(Metzner, 1845) – A meglehetősen szűk területre szorítkozó faj a Kárpát-medencétől a Balkán-

A datok

félszigeten át a Transzkaukázusig terjedt el.
Hazánkba valószínűleg a század elején vándorolt be, azóta az Alföldön több helyen előfordul.
Tápnövénye: Silene-fajok. A Hevesi-síkon ritka.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, quercetális faj.
Nem védett.
Sziki tarkaaraszoló – Narraga tessularia
(Metzner, 1845) – A Kárpát-medencében, a DélUralban, a Transzkaukázus vidékén, valamint az
Altaj területén fordul elő. Hazánkban az Alföl
dön, elsősorban szikes gyepekben található. Táp
növénye: Artemisia fajok. A Hevesi-síkon csak a
nagyobb szikesekből került elő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 11; 12; 31; 43.
Déli-kontinentális faunaelem, szikespusztai faj.
Nem védett.
Öves tavasziaraszoló – Lycia zonaria ([Denis
et Schiffermüller], 1775) – Közép-Európa számos helyén gyakori. Hazánkban országszerte
megtalálható, de a nedvesebb élőhelyeken és
hegyvidékeinken ritka vagy hiányzik. Lösz- és
homokvidékeinken gyakori. Különféle lágyszárú
növényeken fejlődik. A Hevesi-síkon ritka.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, sziklagyep-sztyeppi
faj. Nem védett.
Hermelin púposszövő – Cerura erminea (Esper,
1783) – A palearktikus faj Magyarországon főként
a Dunántúlon, a Duna–Tisza-köze nyárasaiban, a
középhegységekben fordul elő. Az utóbbi évtizedekben terjedőben van. Fő élőhelyei ártéri erdők,
ligeterdők, homoki fehér nyárasok. Nyár-, illetve
fűzfajokon él. A Hevesi-síkon ritka.
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dasokban találkozhatunk vele. A Hevesi-síkról
egyetlen adata ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 33.
Euroszibériai faunaelem, arundifil (nádas) faj.
Nem védett.
Csíkos molyszövő – Spiris striata (Linnaeus,
1758) – Nyugat-palearktikus faj, délkelet felé
Kis-Ázsiában és Belső-Ázsiában messze elterjedt. Magyarországon sokfelé megtalálható,
réteken, száraz homokpusztákon, de általában nem gyakori. Elsősorban csenkeszfajokon
(Festuca spp.) fejlődik. A Hevesi-síkon kevés
helyről került elő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 3; 6; 24.
Euroszibériai faunaelem, sztyepp-mezofil réti faj.
Nem védett.
Sárga molyszövő – Setina roscida ([Denis &
Schiffermüller], 1775) – A melegkedvelő, DélEurópától az Altaj hegységig élő faj Magyarországon
szórványosan fordul elő. Elsősorban meleg, hegyi lejtőkön, száraz réteken él, de az Alföldről is
számos lelőhelye ismert. Zuzmókon fejlődik. A
Hevesi-síkon kevés helyről került elő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 24; 33; 43.
Déli kontinentális faunaelem, lejtőssztyeppi faj.
Nem védett.
Öblösszárnyú bagoly – Calyptra thalictri
(Borkhausen, 1790) – A palearktikus régió déli
részében élő faj Magyarországon is több helyen előfordul, de lokális és ritka. Főként meleg,
dombvidéki borkórós (Thalictrum) állományokban található. A Hevesi-sík egyetlen pontjáról
került elő.

Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Euroszibériai faunaelem, nyáras faj. Nem védett.

Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 45.
Euroszibériai faunaelem, magaskórós (altoherbosa) faj.
Nem védett.

Nádi szövő – Laelia coenosa (Hübner, 1808) –
Egyik jellegzetes, nádasokhoz kötődő fajunk.
Hazánkban – ahogy Európában is – szórványos
előfordulású, leginkább az alföldi, kiterjedt ná-

Kék övesbagoly – Catocala fraxini (Linnaeus,
1758) – A palearktikus faj Magyarországon mindenfelé, főként azonban sík- és dombvidéki meleg nyárasokban található. Tápnövényei nyárfé111
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lék, főleg a fehér nyár (Populus alba). A Hevesisíkon ritka.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 2.
Boreo-kontinentális faunaelem, nyár-fűz faj.
Védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke
10 000 Ft.
Tölgy porcelánbagoly – Prodotis stolida
(Fabricius, 1775) – A Dél-Európától ÉszakAfrikán át Iránig terjedő faj északi irányú vándorlásai során Magyarország területére is eljut.
Példányai hazánkban bárhol megjelenhetnek, de
egyedszáma alacsony. A Hevesi-síkról egyetlen
adata ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 13.
Extrapalaearktikus faunaelem, vándor faj.
Nem védett.
Zöldes törpebagoly – Eublemma amoena
(Linnaeus, 1758) – A Dél-Európától KisÁzsián át Iránig elterjedt faj Magyarországon a
Dunántúlon, az Északi-középhegység déli lábánál és az Alföldön található. Lokális és ritka.
Szárazságkedvelő faj, nyílt, száraz meleg élőhelyeken, elsősorban sztyeppréteken, homoki gyepekben fordul elő. Tápnövénye a közönséges szamárbogáncs (Onopordum acanthium). A Hevesisíkról egyetlen adata ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Nyugat-palaearktikus faunaelem, sztyeppi faj.
Nem védett.
Homoki lándzsásbagoly – Simyra nervosa
([Denis et Schiffermüller], 1775) – Egész KözépEurópában elterjedt. A szárazságkedvelő faj hazánkban lokális, főként sziklagyepekben és homoki gyepekben él. Különféle lágyszárú növényeken
fejlődik. A Hevesi-síkon lokális és ritka.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 31; 33.
Ponto-kaszpi (-dél-szibériai) faunaelem, sztyeppi faj.
Nem védett.
Székfű csuklyásbagoly – Cucullia chamomillae
([Denis & Schiffermüller], 1775) – Hazánkban szin112

te mindenütt megtalálható, de csak ritkán jelentkezik magasabb egyedszámban. Legerősebb állományai a Tiszántúl szikes pusztáin találhatók. Jelenleg
nem veszélyeztetett faj. A Hevesi-síkon ritka.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Holomediterrán faunaelem, lejtőssztyeppi faj. Védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 5000 Ft.
Saláta-csuklyásbagoly – Cucullia lactucae
([Denis & Schiffermüller], 1775) – Európában –
a déli területek kivételével – viszonylag szélesen
elterjedt, de kelet felé a sztyeppzónában erősen
sporadikussá válik. Erdei tisztásokon, középhegységi réteken, ritkás erdőkben honos. Hazánkban a
középhegység és a dombvidék szórványosan elterjedt állata, az Alföldről csak néhány nagyobb erdőből került elő, mindenütt egyesével jelentkezik.
A Hevesi-síkon előfordulása meglepő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 24; 43.
Boreo-kontinentális faunaelem, magaskórós (altoherbosa) faj. Nem védett.
Imolabagoly – Acosmetia caliginosa (Hübner,
1813) – Eurázsiai elterjedésű faj, egész KözépEurópából ismert. Hazánkban lokális, nedves
élőhelyeken, gyepekben fordul elő. Tápnövénye
a festő zsoltina (Serratula tinctoria). A Hevesisíkról kevés adata ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 6; 14.
Euroszibériai faunaelem, mezofil-higrofil faj. Nem védett.
Nádtippan sásbagoly – Chortodes extrema
(Hübner, 1809) – Eurázsiai elterjedésű faj,
egész Közép-Európából ismert. Lokális és ritka.
Hazánkban nedves élőhelyeken, vízpartokon,
gyepekben fordul elő. Tápnövénye a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios). A Hevesi-síkról
egyetlen lelőhelyről került elő.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Boreo-kontinentális faunaelem, arundifil faj. Nem védett.
Szilfa lombbagoly – Cosmia diffinis (Linnaeus,
1767) – Hazánkban domb- és hegyvidéken elterjedt,
az Alföldről csak néhány adata ismert. Erdőkhöz kö-
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tődik, ezért az Alföldnek csak a természetközelibb
állapotú, erdősültebb részein (pl. Szatmár–Beregisík, Körösök mente) fordul elő. A Hevesi-síkon való
előkerülése meglepő, hiszen természetközeli állapotú, idősebb erdő nem található a területen.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 43.
Holomediterrán faunaelem, tölgyes faj. Nem védett.
Magyar tavaszi fésűsbagoly – Dioszeghyana
schmidtii (Diószeghy, 1935) – A Kárpát-meden
céből leírt fajnak Magyarországról, a 20. század
végéig, mindössze két tucat, ismert előfordulási
adata volt. Az utóbbi tíz évben a célzott kutatásoknak köszönhetően jelentősen bővültek az
ismeretek a faj hazai elterjedéséről. Az Északiközéphegység cserestölgyes zónájában és a hegylábi területek tölgyeseiben (lösztölgyes jellegű állományok) általánosan elterjedt. Az utóbbi időben
a Dunántúli-középhegységben is több új lelőhelye
vált ismertté. Ezenkívül az Alföldön, az Északiközéphegységgel szomszédos tájakon (Jászság,
Hevesi-sík, Borsodi-Mezőség) és a Körösök mentén él. A hazai állományai jelenlegi ismereteink
szerint Európában a legjelentősebbek. A Hevesisíkról a faj jelenlétét csupán az utóbbi néhány
évben sikerült kimutatni. A lepkefaj több olyan
erdőfoltból is előkerült, melyekben fő tápnövénye,
a csertölgy elegyfaként megtalálható.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 2; 7; 12; 18; 22; 32.
Pontomediterrán faunaelem, quercetális faj.
Fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Fogasjegyű liliombagoly – Episema glaucina
(Esper, 1789) – Holomediterrán faj, mely kelet felé
egészen az Urálig, illetve a Dél-Kaukázusig terjedt el. Areájának északi határa Közép-Európában
van. Hazánkban kifejezetten meleg, száraz élőhelyeken fordul elő, elsősorban dolomit-sziklagyepekben és az alföldi homokon jellemző. A Hevesisíkról néhány lelőhelyről került elő.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 11, 31; 33; 43.
Holo-mediterrán-turkesztáni faunaelem, sztyeppi faj.
Nem védett.
Nagy szikibagoly – Gortyna borelii lunata
(Freyer, 1843) – Szaggatott elterjedésű faj,
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Európa síkságain élőhelyeinek nagy része eltűnt. A legnagyobb és legerősebb populációi
Magyarország területén, az Alföld keleti részén
élnek. A Kárpát-medencében jellegzetes élőhelyei a szikespusztai tölgyesek tisztásainak enyhén szikes rétjei. A hazai populációk ma általában kis területű élőhely-mozaikokra szorultak
vissza, holott a faj elterjedése egykor jóval ös�szefüggőbb lehetett. Az utóbbi években több új
lelőhelyről is előkerült, a hernyó rágásnyomának
keresése alapján. A Hevesi-síkon erős állományai
találhatók, melyek országos viszonylatban is jelentősek. Ezeknek a gyepfoltoknak a megőrzése
a lepkefaj fennmaradása szempontjából fontos
természetvédelmi feladat.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 6; 14; 27; 40.
Ponto-kaszpi (-dél-szibériai) faunaelem, szikespusztai
faj. Fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Sziki szegfűbagoly – Hadula dianthi hungarica
(F. Wagner, 1930) – Kárpát-medencei bennszülött alfaj, mely az Alföld szikes pusztáinak jellegzetes karakterfaja. Kis egyedszámban középhegységi sziklagyepekben és pusztafüves lejtőkön, továbbá homoki gyepekben is megtalálták.
A Hevesi-síkról több adata is ismertté vált.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 11, 24; 31, 35;
43; 45.
Ponto-kaszpi (-dél-szibériai) faunaelem, szikespusztai
faj. Nem védett.
Vándor kertibagoly – Lacanobia blenna (Hübner,
1824) – A Földközi-tenger medencéjétől az atlanti
partvidékig elterjedt faj, homokterületek, tengerparti dűnék jellemző állata. Vándorlásra hajlamos
faj, de Magyarország kivételével nincsenek közép- és észak-európai adatai. Hazánkban sokáig
csak a kiskunsági homokvidékről volt ismert, azóta az Alföld több pontján is megtalálták, mindenütt igen lokális és kis egyedszámban fordul elő. A
Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében mindössze 3 példány található. A Hevesisíkról két adata ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 24; 31.
Holomediterrán faunaelem, sztyeppfaj. Nem védett.
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Lándzsás lápibagoly – Senta flammea (Curtis,
1828) – A Palearktikum középső zónájában szélesen elterjedt. Hazánk nádasaiban mindenütt előfordul, de egyedszáma alacsony, csak a nagyobb
tavak nádasaiban magasabb. A Hevesi-síkon ritka, egyetlen lelőhelyről ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 24.
Transzpalearktikus faunaelem, nádas faj. Nem védett.
Szarkalábbagoly – Periphanes delphinii
(Linnaeus, 1758) – Holo-mediterrán – Iráni elterjedésű faj. Közép-Európa keleti feléből ismert. Lokális és ritka. Szárazságkedvelő faj,
hazánkban nyílt, száraz meleg élőhelyeken,
sztyeppréteken, száraz gyepekben, mezőgazdasági területek szarkalábas szegélyeiben fordul
elő. Tápnövényei szarkalábfajok (Delphinium
ssp., Consolida ssp.). A Hevesi-síkról mindössze
két adata ismert.
Mintavételi helyek, ahol előkerült a faj: 14; 30.
Déli-kontinentális faunaelem, sztyeppifaj. Védett,
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Zömök sárgafűbagoly – Noctua interjecta
(Hübner, 1813) – A keleti Mediterráneumban
honos. Magyarországról a Dél-Dunántúlról,
a Gödöllői-dombságból és a Dél-Alföldről ismerjük. A kevés, 3–4 hazai adattal rendelkező
faj élőhely-igénye és életmódja kevéssé ismert.
Vándorlásra hajlamos, az utóbbi, meleg években hazánkban több új lelőhelyről is előkerült,
példányai bármely élőhelytípusban felbukkanhatnak, de állandó népességei nincsenek
Magyarországon. A Hevesi-síkról egyetlen példányban ismert.
Mintavételi hely, ahol előkerült a faj: 43.
Atlantomediterrán faunaelem, quercetális faj. Nem védett.
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A kutatás során kimutatott nappali lepkék között
további 5 olyan fajt találtam, melyek védettek, de
országszerte elterjedtek, nem veszélyeztetettségük miatt kerültek fel a védett fajok listájára:
• Kardoslepke – Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
• Fecskefarkú lepke – Papilio machaon (Linnaeus,
1758)
• Nappali pávaszem – Nymphalis (Inachis) io
(Linnaeus, 1758)
• C-betűs lepke – Nymphalis (Polygonia) c-album
• (Linnaeus, 1758)
• Atalantalepke – Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
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A Hevesi-sík folyóvizeinek természetvédelmi célú
állapotértékelése a halfauna összetétele alapján

Status rating of rivers in the Heves Plain with nature
conservational aim, based on the composition of fish fauna

Diczházi István
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc u. 6., Diczhazi@bnpi.hu

A H evesi-sík

folyóvizeinek természetvédelmi célú állapotértékelése a halfauna összetétele alapján

Összefoglalás
A Hevesi-sík halfajokban leggazdagabb vizes élőhelyei közé tartozó Tarna, Hanyi-ér, Laskó, Rima természetességi állapotának értékelését hajtottuk végre a halfauna összetételét alapul vevő, korábban bevezetett, de tartalmában megújított értékrendszer és matematikai értékelési módszer segítségével. Az
említett vízterületeken végzett, húsz évre visszanyúló halfaunisztikai kutatások a jelenben jól használható, reprezentatív fajlistákat szolgáltattak az értékeléshez. A számított természetvédelmi értékek alapján a Tarna jó-közepes, a Laskó közepes minősítéssel illethető az élőhely-természetesség szempontjából. A Rima és a Hanyi-ér közepes-rossz minősítése megfelel jelentősebb élőhely-degradáltságuknak.

A bstract
We have made the rating of the natural status of wetlands of the Tarna, Hanyi Brook, Laskó and Rima
streams in the Heves Plain, that are the richest in fish species, basically based on a formerly established
method, calculating with the composition of fish fauna, but with the assist of a new value system and
mathematical rating method. Fish faunistic research – going back to twenty years – of the mentioned
area provided us some well usable, representative species lists, making the rating easier. Relating to
calculated nature conservational values, Tarna can be described as good-average, Laskó as average, in
the viewpoint of habitat-naturalness. Medium-bad rating of Rima and Hanyi Brooks corresponds to
their significant habitat degradation.
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1. ábra. Vizsgálati terület természetes vízfolyásai
Figure 1.: Studied streams in Southern Heves region

Bevezetés
Ebben a tanulmányban a Hevesi-sík négy folyóvizének természetvédelmi célú állapot-értékelésére vállalkozunk a víztestek halfauna-összetétele alapján. E munka alapját korábban publikált
halfaunisztikai eredmények, valamint még nem
publikált vizsgálatok adatainak összegzése és
megfigyelései jelentik. A tanulmányozott terület a Tisza vízgyűjtőjének része. Nyugatról a
Gyöngyös-patak, keleten a Rima, délen maga a
Tisza határolja. Északi határát a 3-as számú főút
adja. Ez a hozzávetőlegesen 1200 négyzetkilométernyi terület topográfiai értelemben magába
foglalja a Hevesi-sík kistájat. A nagyobb befogadó víztestek közül a Tarna Kompolt községnél
(49. kép), a Laskó Kerecsendnél (50. kép), míg
a Rima Maklárnál, közepes áramlással haladva,
patakjelleggel éri el a síkság peremét. Síkvidéki
területen a kis folyó (Tarna) és a patakok (Laskó,
Rima) 0,4–1,3 m/km medereséssel jellemezhe120

tők. Az erdőteleki, tehát alföldi forrásvidékkel
rendelkező Hanyi-ér (51. kép) szintén a terület
egyik jelentős befogadója, mederesés tekintetében az említett intervallum alsó értékét képviseli. A három, hegyvidéki forrástájékkal rendelkező folyóvíz folyásképének változatossága körülbelül a 3-as számú főút határvonalánál, tehát
a dombvidéki-síkvidéki terület átmeneti tartományában változik meg. Ettől a vonaltól kezdve
mikrohabitatokban szegényebb, potamális régióval haladnak befogadóik felé. A Tarna a Zagyván
keresztül, míg a Hanyi-ér közvetlenül éri el a
Tiszát. A Laskó és a Rima elsődleges befogadója
a Tisza-tó (1. ábra).
Az említett víztestek egyhangú hidrológiai
rendszerrel rendelkeznek a síkvidéki területen.
Ennek kialakulásához jelentősen hozzájárult,
hogy a vízügyi kezelők hozzávetőlegesen a 3-as
számú főút vonalát tartják az „árvizes” és „nem
árvizes” terület határának, ami a folyószabályozási munkálatok mértékét napjainkban is meg-
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határozza. Az „árvizes” síkvidéki szakaszok
jelentősebb beavatkozásnak lettek kitéve, mint
a dombvidékiek. A folyóhosszúság csökkentése és a folyássebesség növelése, egyenletesebbé
tétele végett a folyóvizek kiegyenesített hosszszelvényt, valamint trapéz keresztmetszetű,
kisvízi medret kaptak. Folyás-változatosságuk
a szűk meder alig megjelenő meanderezésére,
ritka medencés–átfolyásos rendszerére korlátozódik. A XIX. végén megkezdett ármentesítési,
mederrendezési és gátépítési munkák (Stéfán
1974, Kun 1981, Lászlóffy 1982) az Északiközéphegység nyugati területéről (Mátra, Bükk)
eredő patakok és kis folyók (pl. Laskó, Tarna)
azon középső szakaszait érintették, melyek az
észak-alföldi-hordaléklejtő területére érkezve
részt vettek a Tisza menti, magas ártéri hordalékkúp létrehozásában. Kiöntési lehetőségeiket
elveszítve, de szakaszosan jelentős mederfeltöltődést produkálva, napjainkban csak magas
árhullámok idején (pl. 1999, 2010) lépnek ki az
ártéri, mentett oldalra.
Ebben a térség vízfolyásait jellemző hidrológiai szituációban értelmezhető a vizek ökológiai állapotának alakulása, ezen belül a halállományok
rövid és hosszú távú változása. A Hevesi-sík fajgazdagabb vízterületei a kis folyók közül a Tarna,
a patakok vonatkozásában a Laskó és a Rima, valamint a csatorna jellegű Hanyi-ér. Ez a sorrend
a hidromorfológiai változatosság vagy gazdagság
tekintetében is megfelelő, amennyiben a Tarna
jelenti a változatos, míg a Hanyi-ér a legkevésbé
változatos vízi élőhelyet. Hidromorfológiai értelemben a nevezett víztestek vízrendszerére, mellékvizeire is kiterjeszthető az említett sorrend és
általános jellemzés.
A több évre visszanyúló faunisztikai vizsgálatok eredményeivel és a faunaelemek természetvédelmi státuszát meghatározó recens kategóriáknak, illetve számítási formuláknak (Guti et
al. 2014) az alkalmazásával mód nyílik a síkság
folyóvizeinek természetvédelmi célú állapotértékelésére. Feltételezzük, hogy a közelmúltig
kimutatásra került halfauna összetétele jól megfeleltethető az adott élőhely természetességidegradáltsági állapotának. Egy részvízgyűjtő terület folyóvizeinek állapotértékelése (Ardelean
et al. 2007) inkább a területkezelési problémák
feltárására, mintsem szigorúan véve a víztestek
szisztematikus összehasonlítására alkalmas, éppen ezért a természetvédelmi és vízügyi kezelések helyes irányainak megválasztását segítheti.

Módszer
Összesítettük a Tarna, a Laskó, a Rima valamint
a Hanyi-ér Hevesi-sík térségére eső szakaszain
kivitelezett halfaunisztikai kutatások fajlistáit.
A legkorábbi vizsgálat közlése 1997-es, míg a
recens eredmények 2014-es fogási adatokat dolgoznak fel. Véleményünk szerint a közel húsz
évet felölelő adatsorok a potenciális fajelőfordulásokat tükrözik, ugyanis az időközben beálló
hidromorfológiai változtatások és természetes
változások kis léptékűek, kis kiterjedésűek voltak a múlt század elején-közepén kivitelezett
víztestmódosító beavatkozásokhoz képest. A
tájhasználathoz kötődő urbán hatások, mint
például a víz vegyi szennyezésének csökkenése miatt inkább javulást, míg például a víztér
árnyékoltságában lassú és folyamatos romlást
tapasztaltunk a jelzett időszakban. A vízterületekre eső kutatottság mértékét elégségesnek,
eredményeit a halfauna szempontjából reprezentatívnak tartjuk. A kutatott időintervallum
hossza az eltérő mintavételi módszerek alkalmazásából származó fogás-szelektivitást is kiegyenlíti. Mindezek függvényében a fajlistákat
alkalmasnak tartjuk a folyóvizek jelen állapotának értékelésére.
A halfajok magyarországi természetvédelmi
státuszának értékeléséhez használt kategóriák meghatározása és értékrendje már korábban
kidolgozásra került (Guti 1993), azonban a magyarországi halfauna taxonómiai újra-, valamint
a fajelőfordulási momentumok átértékelése vezetett el egy új értékrendszer és értékelési metodika
kidolgozásához (Guti et al. 2014). A korábbi és a
jelen rendszer szerint a fajok természetvédelmistátusz-osztályokba lettek besorolva, mely osztályok meghatározott értékszámokkal kaptak
súlyozást:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vadon kihalt (EW), 6;
kritikusan veszélyeztetett (CR), 5;
veszélyeztetett (EN), 4;
sebezhető (VU), 3;
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2;
nem fenyegetett (LC), 1;
egzotikus fajok (AL), 0;
adathiányos (DD), nincs érték;
nem értékelt (NE), nincs érték.
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A kategóriák és értékeik segítségével számítva
egy haltársulás abszolút természetvédelmi értéke
(TA) az alábbi formulával fejezhető ki:
TA = 6*nEW + 5*nCR + 4*nEN + 3*nVU + 2*
nNT + nLC,
ahol a fentebb említett természetvédelmistátusz-osztályok kódjai és értékszámai mellett
a fajok száma (n) található. A kimutatott fajok
számának összesítéséből az AL, a DD és az NE
jelű fajok – számtani okok miatt – figyelmen kívül hagyandók. Természetvédelmi szempontból a
TA értéke azért jelentős, mert a fenyegetett fajok
mennyiségére érzékenyen, határozott emelkedéssel vagy csökkenéssel reagál.
A relatív természetvédelmi érték (TR) az abszolút természetvédelmi érték és a kimutatott fajok számának hányadosával fejezhető ki.
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TA
TR = ——————————————————
nEW + nCR + nEN + nVU + nNT + nLC + nAL

A TR – index természetvédelmi jelentősége
abban áll, hogy az idegen és/vagy invazív jellegű
halfajok számának kismértékű növekedésére válaszként az index értéke erősen csökken, így jól
jelzi egy társulás degradációjának mértékét.
Az indexek számításához összeállítottuk a
vízterületenkénti fajlistákat, majd a fajokat a
Guti et al. (2014) által javasolt értékrendszer
szerint besoroltuk természetvédelmi-státuszosztályokba. Az osztályokhoz rendelt természetvédelmi érték- és fajszámokkal végeztük
el a számításokat. A tudományos halnevek tekintetében Harka (2011) munkáját tekintettük
irányadónak.
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Eredmények
A Tarna

halfaunája

A Tarna – vizsgálati területünkön található – halközösségének fajszortimentjét kilenc publikáció
(Harka 1989, 1997; Szepesi és Harka 2001, 2007,

2008, 2009; Harka és Sallai 2004; Harka et al.
2008; Sály et al. 2011) és négy, eddig még nem
publikált kutatás (Diczházi 1999, 2011; Takács
2013, 2014) eredményei alapján állítottuk össze
(1. táblázat). A fogások pontos lokalitására, módszereinek ismertetésére egyik víztest esetében
sem térünk ki.

1. táblázat A Tarna síkvidéki halfaunája
Table 1:

A fajok természetvédelmi státusza és
természetvédelmi értékei (Guti et al. 2014)
Squalius cephalus – domolykó
nem fenyegetett (LC), 1
Alburnoides bipunctatus – sujtásos küsz
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Leuciscus leuciscus – nyúldomolykó
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Alburnus alburnus – küsz
nem fenyegetett (LC), 1
Rutilus rutilus – bodorka
nem fenyegetett (LC), 1
Rhodeus amarus – szivárványos ökle
nem fenyegetett (LC), 1
Pseudorasbora parva – razbóra
egzotikus (AL), 0
Scardinius erythrophthalmus – vörösszárnyú keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Blicca bjoerkna – karika keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Ballerus ballerus – lapos keszeg
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Abramis brama – dévér keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Leuciscus idus – jász
nem fenyegetett (LC), 1
Cyprinus carpio – ponty
sebezhető (VU), 3
Chondrostoma nasus – paduc
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Aspius aspius – balin
nem fenyegetett (LC), 1
Tinca tinca – compó
sebezhető (VU), 3
Carassius gibelio – ezüstkárász
nem fenyegetett (LC), 1
Gobio spp. – (fenékjáró küllő)*
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Romanogobio vladykovi – halványfoltú küllő
nem fenyegetett (LC), 1
Barbatula barbatula – kövi csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Cobitis elongatoides – vágó csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Sabanejawia bulgarica – bolgár csík
sebezhető (VU), 3
Ameiurus nebulosus – barna törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Ameiurus melas – fekete törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Perca fluviatilis – sügér
nem fenyegetett (LC), 1
Lepomis gibbosus – naphal
egzotikus (AL), 0
Sander lucioperca – süllő
nem fenyegetett (LC), 1
Gymnocephalus cernua – vágó durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Zingel zingel – magyar bucó
veszélyeztetett (EN), 4
Proterorhinus semilunaris – tarka géb
nem fenyegetett (LC), 1
Neogobius fluviatilis – folyami géb
nem fenyegetett (LC), 1
Esox lucius – csuka
nem fenyegetett (LC), 1
Lota lota – menyhal
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Összesen 34 faj: EN 1 faj, VU 3 faj, NT 10 faj, LC 16 faj, AL 4 faj.
A halközösség abszolút természetvédelmi értéke (TA): 49.
A halközösség relatív természetvédelmi értéke (TR): 1,44.
Fajok

*A korábbi években fogott példányokat a kutatók Gobio gobio néven írták le, újabban a Gobio carpathicus fajnév használatos.
Javasoljuk a fenti fajmegjelölés használatát, azonban meghagyva a Gobio carpathicus természetvédelmi státuszát és értékét.
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A Hanyi-ér összesített fajlistáját három tudományos publikáció (Sallai 2002, Harka et al. 2008,
Szepesi és Harka 2012), egy projektkutatás zá-

ródokumentumában közölt (Szabó szerk. 2005),
valamint egy eddig még nem publikált kutatás
(Diczházi 2013) eredményei alapján állítottuk
össze (2. táblázat).

2. táblázat A Hanyi-ér haltani szempontból legjelentősebb, alsó szakaszának halfaunája
Table 2:

A fajok természetvédelmi státusza és
természetvédelmi értékei (Guti et al. 2014)
Alburnus alburnus – küsz
nem fenyegetett (LC), 1
Rutilus rutilus – bodorka
nem fenyegetett (LC), 1
Rhodeus amarus – szivárványos ökle
nem fenyegetett (LC), 1
Pseudorasbora parva – razbóra
egzotikus (AL), 0
Scardinius erythrophthalmus – vörösszárnyú keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Blicca bjoerkna – karika keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Ballerus ballerus – lapos keszeg
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Abramis brama – dévér keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Leuciscus idus – jász
nem fenyegetett (LC), 1
Leucaspius delineatus – kurta baing
sebezhető (VU), 3
Tinca tinca – compó
sebezhető (VU), 3
Aspius aspius – balin
nem fenyegetett (LC), 1
Carassius gibelio – ezüstkárász
nem fenyegetett (LC), 1
Romanogobio vladykovi – halványfoltú küllő
nem fenyegetett (LC), 1
Misgurnus fossilis – réti csík
sebezhető (VU), 3
Cobitis elongatoides – vágó csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Ameiurus nebulosus – barna törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Ameiurus melas – fekete törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Perca fluviatilis – sügér
nem fenyegetett (LC), 1
Lepomis gibbosus – naphal
egzotikus (AL), 0
Sander lucioperca – süllő
nem fenyegetett (LC), 1
Gymnocephalus cernua – vágó durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Esox lucius – csuka
nem fenyegetett (LC), 1
Proterorhinus semilunaris – tarka géb
nem fenyegetett (LC), 1
Perccottus glenii – amurgéb
egzotikus (AL), 0
Összesen 26 faj: VU 3 faj, NT 4 faj, LC 14 faj, AL 5 faj.
A halközösség abszolút természetvédelmi értéke (TA): 31.
A halközösség relatív természetvédelmi értéke (TR): 1,19.
Fajok
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A Laskó – vizsgálati területünkön található –
fajegyüttesét két tudományos publikáció (Harka

és Szepesi 2005, Szepesi és Harka 2010), továbbá
egy eddig még nem publikált kutatás (Diczházi
2012) eredményei alapján állítottuk össze (3. táblázat).

3. táblázat A Laskó síkvidéki halfaunája
Table 3:

A fajok természetvédelmi státusza és
természetvédelmi értékei (Guti et al. 2014)
Squalius cephalus – domolykó
nem fenyegetett (LC), 1
Alburnus alburnus – küsz
nem fenyegetett (LC), 1
Rutilus rutilus – bodorka
nem fenyegetett (LC), 1
Rhodeus amarus – szivárványos ökle
nem fenyegetett (LC), 1
Pseudorasbora parva – razbóra
egzotikus (AL), 0
Scardinius erythrophthalmus – vörösszárnyú keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Leuciscus idus – jász
nem fenyegetett (LC), 1
Abramis brama – dévér keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Blicca bjoerkna – karika keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Cyprinus carpio – ponty
sebezhető (VU), 3
Carassius carassius – széles kárász
sebezhető (VU), 3
Carassius gibelio – ezüstkárász
nem fenyegetett (LC), 1
Gobio spp. – (fenékjáró küllő)*
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Romanogobio vladykovi – halványfoltú küllő
nem fenyegetett (LC), 1
Barbatula barbatula – kövi csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Cobitis elongatoides – vágó csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Misgurnus fossilis – réti csík
sebezhető (VU), 3
Ameiurus melas – fekete törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Tinca tinca – compó
sebezhető (VU), 3
Aspius aspius – balin
nem fenyegetett (LC), 1
Perca fluviatilis – sügér
nem fenyegetett (LC), 1
Lepomis gibbosus – naphal
egzotikus (AL), 0
Sander lucioperca – süllő
nem fenyegetett (LC), 1
Gymnocephalus cernua – vágó durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Proterorhinus semilunaris – tarka géb
nem fenyegetett (LC), 1
Neogobius fluviatilis – folyami géb
nem fenyegetett (LC), 1
Esox lucius – csuka
nem fenyegetett (LC), 1
Silurus glanis – harcsa
nem fenyegetett (LC), 1
Összesen 29 faj: VU 4 faj, NT 5 faj, LC 17 faj, AL 3 faj.
A halközösség abszolút természetvédelmi értéke (TA): 39.
A halközösség relatív természetvédelmi értéke (TR): 1,34.
Fajok

*A korábbi vizsgálatok során fogott példányokat a kutatók Gobio gobio néven írták le. Javasoljuk a fenti fajmegjelölés használatát a taxonómiai dilemmák tisztázásáig, azonban hozzárendeljük a Gobio carpathicus természetvédelmi státuszát és értékét.
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A Rima rövid, de talán legfajgazdagabb szakaszával reprezentálja magát vizsgálati területünkön. Halközösségének összetételét két tudomá-

nyos publikáció (Harka és Szepesi 2005, 2013),
továbbá szintén két, eddig még nem publikált kutatás (Takács 2004, Diczházi 2012) eredményei
alapján állítottuk össze (4. táblázat).

4. táblázat A Rima alsó szakaszának halfaunája
Table 4:

A fajok természetvédelmi státusza és
természetvédelmi értékei (Guti et al. 2014)
Squalius cephalus – domolykó
nem fenyegetett (LC), 1
Alburnus alburnus – küsz
nem fenyegetett (LC), 1
Rutilus rutilus – bodorka
nem fenyegetett (LC), 1
Rhodeus amarus – szivárványos ökle
nem fenyegetett (LC), 1
Pseudorasbora parva – razbóra
egzotikus (AL), 0
Scardinius erythrophthalmus – vörösszárnyú keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Ballerus sapa – bagolykeszeg
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Blicca bjoerkna – karika keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Abramis brama – dévér keszeg
nem fenyegetett (LC), 1
Leucaspius delineatus – kurta baing
sebezhető (VU), 3
Vimba vimba – szilvaorrú keszeg
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Tinca tinca – compó
sebezhető (VU), 3
Leuciscus idus – jász
nem fenyegetett (LC), 1
Carassius gibelio – ezüstkárász
nem fenyegetett (LC), 1
Carassius auratus – aranyhal
egzotikus (AL), 0
Cyprinus carpio – ponty
sebezhető (VU), 3
Aspius aspius – balin
nem fenyegetett (LC), 1
Gobio spp. – (fenékjáró küllő)*
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Romanogobio vladykovi – halványfoltú küllő
nem fenyegetett (LC), 1
Barbatula barbatula – kövi csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Cobitis elongatoides – vágó csík
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Ameiurus melas – fekete törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Ameiurus nebulosus – barna törpeharcsa
egzotikus (AL), 0
Perca fluviatilis – sügér
nem fenyegetett (LC), 1
Lepomis gibbosus – naphal
egzotikus (AL), 0
Sander lucioperca – süllő
nem fenyegetett (LC), 1
Gymnocephalus cernua – vágó durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Gymnocephalus schraetser – selymes durbincs
sebezhető (VU), 3
Gymnocephalus baloni – széles durbincs
mérsékelten veszélyeztetett (NT), 2
Proterorhinus semilunaris – tarka géb
nem fenyegetett (LC), 1
Perccottus glenii – amurgéb
egzotikus (AL), 0
Neogobius fluviatilis – folyami géb
nem fenyegetett (LC), 1
Salmo trutta – sebes pisztráng
sebezhető (VU), 3
Esox lucius – csuka
nem fenyegetett (LC), 1
Silurus glanis – harcsa
nem fenyegetett (LC), 1
Összesen 35 faj: VU 5 faj, NT 7 faj, LC 17 faj, AL 6 faj.
A halközösség abszolút természetvédelmi értéke (TA): 27.
A halközösség relatív természetvédelmi értéke (TR): 1,08.
Fajok

*A korábban fogott példányokat a kutatók Gobio gobio néven írták le. Javasoljuk a fenti faj-megjelölés használatát a taxonómiai
dilemmák tisztázásáig, azonban hozzárendeljük a Gobio carpathicus természetvédelmi státuszát és értékét.
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Értékelés
A Tarna halfaunájának nagyobb abszolút természetvédelmi értéke (1. ábra) a fenyegetett fajok
nagyobb számának köszönhető. A síkvidéki szelvényben (a Kompolt alatti szakaszon) a veszélyeztetett (EN), sebezhető (VU) és a mérsékelten veszélyeztetett (NT) fajok a fauna több mint
40%-át teszik ki, míg a másik három vízterületen
csak 27–34%-át. A Tarna halközösségének – a
többi vízterülethez képest – magasabb relatív
természetvédelmi értéke (2. ábra) egy veszélyeztetett (EN) faj, a magyar bucó (Zingel zingel) jelenlétének és a mérsékelten veszélyeztetett (NT)
fajok kétszeres többletének tulajdonítható.
A Tarnában és a folyásmorfológiában hasonló
Laskóban viszonylag alacsony, 11–11%-os az egzotikus fajok (AL) aránya. A mikrohabitatokban
kevésbé változatos és vízminőségben is alacsonyabb kategóriába sorolható Rimában ez 17%,
míg az extrém kisvízi vízhozamokkal rendelkező, középszakaszán néha kiszáradó Hanyi-érben
ez az arány a legmagasabb, 19%. A legutóbbi mintavételek alapján (Diczházi István, 2011–2014)
idegenhonos fajok gradációjáról egyik vízterület esetében sem beszélhetünk. A legkorábban
megtelepedett ezüstkárász (Carassius gibelio),
a barna törpeharcsa (Ameiurus nebulosus), a
fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), a naphal
(Lepomis gibbosus) és a razbóra (Pseudorasbora
parva) leginkább a folyóvizek torkolati szakaszain él. Tömegességük a honos fajok elterjedését nem, vagy csak elhanyagolható módon korlátozhatja. Véleményünk szerint a folyószabályozási munkálatok után üresen maradt ökológiai
fülkék (niche) betöltését eredményesebben látták
el a korábban érkező, idegenhonos fajok, mint a
honosak. Valószínűleg ezzel magyarázható a
Hanyi-ér alsó szakaszának erős ezüstkárász-, és
a Laskó-torkolat (4. ábra) jelentős törpeharcsaállománya. Az említett egzotikus fajok (AL) a
Hevesi-sík mesterséges állóvizeiben (bányatavak, horgásztavak) jelentős természetvédelmi és
gazdasági problémát okoznak. Horgászati céllal
az ezüstkárászt sajnos napjainkban is telepítik,
a törpeharcsafajok visszaszorítását állománygyérítő, szelektív halászattal igyekeznek elérni.
A később érkezett, ponto-kaszpikus gébfélék
(tarka géb – Proterorhinus semilunaris, folyami
géb – Neogobius fluviatilis) elfoglalták helyüket a társulásokban, kis egyedszámmal, stabil
állományokkal bírnak. Az amurgéb (Perccottus

glenii) a Rima és a Hanyi-ér alsó szakaszain már
megjelent, a vízrendszereikben történő további
elterjedésüknek nincsenek vízrajzi akadályai.
Idekívánkozik a megjegyzés, hogy a cifra rák
(Orchonectes limosus) a Laskóban erős állományú, de a kutatási terület felső szélét jelentő,
kerecsendi patakszakaszon még nem mutatható
ki. A felső síksági szakaszok dominancia-viszonyait elemezve elmondható, hogy a reofil halak faj- és egyedszám tekintetében uralkodók,
azonban vízfolyásonként eltérő állománynagysággal. A reofilitás – mint sztenök tulajdonságegyüttes – számos, Tarnában élő, ökológiailag
érzékeny faj jellemzője. Ilyen fajok például a
sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus), nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus), halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi), vágó csík
(Cobitis elongatoides), bolgár csík (Sabanejewia
bulgarica). A fajok stabil állományokkal vannak jelen a vízfolyásban, amit jól jelez, hogy a
vizsgált, közel tizenöt éves időszakban minden
visszatérő kutatás kimutatta jelenlétüket. Az állomány stabilitásának hátterében a fő létfeltételi
tényezők (pl. vízhozam- és aljzatviszonyok) állandósága állhat, de az állományok fennmaradására jótékony hatású a Tarna vízminőségének javulása is. Mindezek a hidrológiai kondíciók kiváló hátteret nyújtanak a fajok növekedési potenciáljának kifejeződéséhez is. A Tarnában 1995. 03.
11. és 1997. 12. 01. között 63 alkalommal, majd a
2011-ben történt mintavételeink során rögzített,
standard testhosszak (SL II) eredményei szerint
számos faj növekedése (maximális testhossza)
alig marad el a folyókban (pl. Sajó) tapasztaltaktól. A sujtásos küsz, a nyúldomolykó, a küllők
és a csíkok fajra jellemző, nagy példányai ívási
időszakokon kívül is előkerültek a Tarna síkvidéki szakaszáról. Ezzel összefüggésben viszont
megjegyzendő, hogy a domolykó idősebb – valószínűleg a Zagyvában, esetleg a Tiszában élő –
egyedei csak szaporodási időszakban látogatják
a Tarna sík- és dombvidéki átmeneti szakaszát.
Az év egyéb időszakában lényegesen kevesebb
nagy példányt lehet kimutatni erről a szakaszról.
Egyéb kutatások a Laskó, a Rima vagy a Hanyiér vonatkozásában nem számoltak be hasonló
migrációról. A reofil fajok közül a Laskó felső
szakaszán a domolykó (Squalius cephalus) és a
tiszai küllő (Gobio carpathicus) dominánsak,
míg szubdominánsként a reofil-limnofil szivárványos ökle (Rhodeus amarus) említhető. A vízfolyás alsó szakaszán a pelágiális életmódú küsz
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(Alburnus alburnus) és a bodorka (Rutilus rutilus)
alkotja a társulás döntő hányadát. Érdekes megfigyelés, hogy az Újlőrincfalva menti szakaszon
harcsa (Silurus glanis) 0+ korú ivadékai kerültek egy ízben a mintába, ami jelzi, hogy a közeli vízterületeken sikeres volt a faj ívása. Ezen
kívül csak a Rimában találja meg életfeltételeit
a csúcsragadozónak számító faj. A Rima felső
szakaszán is hasonló reofil-dominanciával találkozunk mint a Laskóban, ám a küsz egészen a
maklári osztóműig jelentős egyedszámmal bír,
felette nem található meg. Számos vízkémiai
mintavétel és faunisztikai vizsgálat után kijelenthető, hogy a Rima – vízrajzi adottságai miatt
– több fenyegetett faj lakóhelyéül szolgálhatna
tartósan, ha vízminősége javulna. A Hanyi-ér
(belvízcsatorna) vízminősége jónak ítélhető. A
középszakasz mederben maradó vízkészletének
állandóságát és a víztér nagyobb árnyékoltságát biztosítva (5. ábra), bízhatunk az állóvizet
vagy lassú áramlást kedvelő limnofil, valamint
a mocsári élőhelyet előnyben részesítő, stagnofil
fajok arányának növekedésében - már a felső
szakaszon is. Ez utóbbi csoport képviselői közül a réti csík (Misgurnus fossilis) és a compó
(Tinca tinca) került elő a kutatások során, a széles kárász (Carassius carassius) vagy a lápi póc
(Umbra krameri) nem. A két utóbbi, nagy természeti értékkel bíró faj hiányát jelzésértékűnek
ítéljük, mert a hasonló mezőségi vízterekben –
az inváziós amurgéb (Perccottus glenii) jelenléte
ellenére is – szép egyedszámmal találhatók meg.
A Hanyi-ér torkolati szakaszának fajtöbblete inkább a Tiszából származó, időnkénti „upstream”
jellegű migrációnak köszönhető, így a TA és
TR értékeket javító fajok [pl. Gymnocephalus
cernua – vágó durbincs, Gymnocephalus baloni
– széles durbincs (6. ábra)] állandó jelenlétére
nem számíthatunk.
A Hevesi-sík röviden értékelt folyóvizeinek
természetességi/degradáltsági állapotát halfaunájuk összetétele jól jelzi. Az újonnan kidolgozott
természetvédelmi értékrendszer számszerűsítette és alátámasztotta a területre vonatkozó, közel
két évtizedes megfigyeléseinket. A faunisztikai
eredmények, a számított természetvédelmi értékek, valamint a tereptapasztalatok együttes figyelembevételével kijelenthető, hogy a fenyegetett fajok stabil állományának otthont adó Tarna
és Laskó élőhely-természetesség szempontjából
kis mértékben, de magasabb szinten áll, mint
a Rima vagy a Hanyi-ér. Az előbbiek állapota
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jó-közepes (Tarna) és közepes (Laskó) minősítéssel illethető. A Rima és a Hanyi-ér leromlott
természetességi vagy degradáltsági állapotának
hátterében főleg vízminőségi, vízgazdálkodási
problémák állnak, természetességi állapotuk közepes-rossz.
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Összefoglalás
A Hevesi-sík madárvilágának részletes feltárása és megismerése a tájvédelmi körzet 1993-ban történt
megalakulásával kezdődően, több mint két évtizedet felölelő múltra tekint vissza. Ez idő alatt több
tízezer rekordnyi madárfaunisztikai adat született, fészkelő karakterfajok állományviszonyait vizsgáló
monitorozó jellegű felmérés és számos madártani orientációjú kutatás eredménye áll rendelkezésünkre, hogy kellő megalapozottsággal jellemezhessük a táj sajátosan színes és gazdag madárvilágát.
A tanulmány összeállításához felhasznált források ismertetését követően több fejezetben a madárfauna alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők ismertetésére kerül sor. Ezek között legnagyobb
hangsúllyal az élőhelyi viszonyok szerepelnek, melynek több évszázadra visszatekintő elemzése révén a madárvilág átalakulásának ismertetésére is kísérletet teszünk. Ezek szerint az erdőirtás, a folyamszabályozás és vízrendezés, valamint a mezőgazdaság intenzifikációja voltak azok a legfontosabb hatások, melyek a Hevesi-sík madárvilágának alakulásában a legnagyobb szerepet játszották.
A jelenkori élőhelyi viszonyok alapján a Hevesi-síkről ma már, mint kultúrtájról beszélhetünk, de a
különböző élőhelytípusok komplexitása révén mégis rendkívül színes madárvilágnak nyújt otthont. A
természetközeliséget elsősorban a gyepek különböző típusai, valamint az azokhoz köthető vizes élőhelyek képviselik, de agrártájról lévén szó a szántóföldek szerepe is egyértelműen kirajzolható. További
fontos, a táj madártani jellemzőit befolyásoló tényező a szomszédos földrajzi régiók, különösen a középhegységi és hegylábi, valamint a Tisza menti vizes élőhelyek közelsége, melyek hatása több konkrét
példával kerül illusztrálásra.
Az élőhelyek és a madárvilág alakításában tetten érhető egyéb tényezők mellett a madárfauna jellemzésére a legjellemzőbb – hangsúlyozottan nem csak a fészkelő – társulásalkotó váz- és karakterfajok ismertetésén, az elmúlt két évtizedben megtapasztalt állományváltozásaik elemzésén és a ritkaságok számbavételén keresztül kerül sor.
A részletesen ismertetett vázfajok: fogoly, fürj, barna rétihéja, egerészölyv, vörös vércse, bíbic, erdei
fülesbagoly, mezei pacsirta, sárga billegető, rozsdás csuk, cigánycsuk, foltos nádiposzáta, tövisszúró
gébics, sordély.
A részletesen ismertetett karakterfajok: fehér gólya, rétisas, kígyászölyv, hamvas rétihéja, pusztai
ölyv, parlagi sas, kék vércse, kabasólyom, kerecsensólyom, pettyes vízicsibe, haris, túzok, ugartyúk,
aranylile, nagy goda, piroslábú cankó, kuvik, réti fülesbagoly, szalakóta, búbos banka, kis őrgébics,
sárgacsőrű kenderike, hósármány.
Az egyes karakterfajok elmúlt két évtizedre vonatkozó állományváltozásait vizsgálva megállapítható, hogy a táj eredeti állapotát reprezentáló természetes élőhelyeihez kötődő fajok állománya csökken,
míg az agrárbiotópokhoz alkalmazkodni képes fajok többségénél stabil vagy növekvő állományváltozások tapasztalhatók. A Hevesi-sík madárfaunájának karakterét nyújtó fajok megőrzése, állományviszonyaik stabilizálása mindenekelőtt a természetközeli pusztai élőhelyek területének növelésében és
állapotuk fenntartásában, valamint a szántóföldek természetkímélő használatában rejlik.
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A bstract
Detailed exploration and obtaining more knowledge on the avifauna of the Heves Plain has past more
than 20 years, starting from the establishment of the nature conservation area in 1993. Several ten
thousands of avifauna data have been recorded during this time. The results of numerous monitoring
surveys and ornithological research studying communities of nesting character species. We can describe a special, colourful and rich avifauna for the region quite thoroughly with such quantity of data.
After introducing the sources used to write the essay, we present the most important factors influencing the evolution of avifauna in several chapters. The most important among them is habitat relations,
and with an analysis (retrospecting to several hundred years) we try to introduce the transformation of
the avifauna. Related to these things, deforestation, river and water regulations and intensification of
agriculture were those effects that had played the most important part in the change of the avifauna of
the Heves Plain. Nowadays we can regard the Heves Plain as a culture region relating to recent habitat
relations, but owing to its various complexity of habitat types it provides habitat to a really colourful
avifauna. Closeness to nature is mostly indicated by several types of grasslands and joining wetlands,
but as it is an agricultural region, the role of plough-lands can be clearly outlined. Other important
factors influencing the characteristics of local avifauna include neighbouring geographic regions, especially the closeness of mountains, wetlands at mountain feet and also along the river Tisza. Their effect
is illustrated by numerous examples.
The description of the avifauna is made by the analysis of the change in their community in the last
two decades and the consideration of rarities of the area. The most typical birds are involved in the
characterisation of the avifauna, not only nesting – community creator leading- and character species.
Detailed description is available for the leading species that are the followings: grey partridge
(Perdix perdix), common quail (Coturnix coturnix), western marsh harrier (Circus aeruginosus),
common buzzard (Buteo buteo), common kestrel (Falco tinnunculus), northern lapwing (Vanellus
vanellus), long-eared owl (Asio otus), Eurasian skylark (Alauda arvensis), western yellow wagtail
(Motacilla flava), whinchat (Saxicola rubetra), European stonechat (Saxicola torquata), sedge warbler
(Acrocephalus schoenobaenus), red-backed shrike (Lanius collurio) and corn bunting (Emberiza
calandra).
Character species described in detail are white stork (Ciconia ciconia), white-tailed eagle (Haliaeetus
albicilla), short-toed snake eagle (Circaetus gallicus), montagu’s harrier (Circus pygargus), long-legged
buzzard (Buteo rufinus), Eastern imperial eagle (Aquila heliaca), red-footed falcon (Falco vespertinus),
Eurasian hobby (Falco subbuteo), saker falcon (Falco cherrug), spotted crake (Porzana porzana),
corncrake (Crex crex), great bustard (Otis tarda), Eurasian stone-curlew (Burhinus oedicnemus),
European golden plover (Pluvialis apricaria), black-tailed godwit (Limosa limosa), common redshank
(Tringa totanus), little owl (Athene noctua), short-eared owl (Asio flammeus), European roller (Coracias
garrulus), hoopoe (Upupa epops), lesser grey shrike (Lanius minor), twite (Plectrophenax nivalis).
By examining the stand change of certain character species in the last two decades, we can establish
that the stand of the species, relating to their natural habitats and representing original condition of
the region, is decreasing, while the majority of the species that are able to accommodate to agrarian
biotopes show stable or increasing stand change. Preservation, stabilization of stand relations of the
species that give the characteristics of the Heves Plain’s avifauna are primarily hidden in the increase
of the district of close-to-natural plain habitats, maintaining their conditions and nature friendly use
of plough-lands.
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A Hevesi-sík és a Hevesi-ártér, mint kistájak természeti, ezen belül madártani értékeinek feltárása
meglehetősen sokáig váratott magára. A térség –
amint azt az alábbiakban található irodalmi feldolgozás is alátámasztja – egészen a múlt század utolsó harmadáig szinte teljesen elkerülte a kutatók és
a természetvédelmi szakemberek figyelmét. Az
áttörést e téren a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi
Körzet létrejöttét megelőző, azt megalapozó, elsősorban madártani orientációjú felmérő munka
hozta el, majd a védett terület megalakulását követően, az alapállapot-felméréseket egyre inkább
felváltották a monitorozó jellegű és egyéb, célzott
kutatások. A felmérő munkák és vizsgálatok lassan egyéb taxonokra is kiterjedtek és napjainkra
a legtöbb meghatározó állatcsoport tekintetében
átfogó ismeretekkel rendelkezünk. Mindazonáltal
a szóban forgó tájak legkutatottabb – és ennek köszönhetően legrészletesebben ismert – csoportját a
mai napig a madarak jelentik. Ennek magyarázata
részben a madarak viszonylagosan könnyű megfigyelhetőségében, és mindennek népszerűségében
is rejlik, de ennél fontosabb ok a Hevesi-sík madárvilágának sajátosan színes gazdagsága. E sokszínűség leírásának talán legegyszerűbb, de mégsem kellően érzékletes módja a fajszám megadása:
jelen pillanatig a hazánkban eddig bizonyítottan
megfigyelt 410 madárfajból 263 előfordulását sikerült dokumentálni. Ez a szám mindenképpen
kimagaslónak tekinthető, azonban többet árulhat
el erről a gazdagságról a jellemző madárfajok és
közösségeik ismertetése, amire ez a tanulmány
is kísérletet tesz. Mindez, az irodalmi áttekintés
mellett, a lassan három évtizedre visszatekintő
felmérő-kutatómunka, valamint az ennek eredményeként születő, több tízezer rekordnyi adat
feldolgozása alapján történik, és mint ilyen, hiánypótlónak tekinthető. Így megismerhetjük a teljes
fajkészletből kiválasztott, akár több szempontból
is meghatározó jelentőségű fajok recens státusza
mellett, az elmúlt két-három évtizedben megtapasztalt és adatokkal is alátámasztható állományváltozásokat, ezen keresztül a madárvilág utóbbi
20-30 évben mérhető átalakulását, míg egy másik
fejezetben a tájföldrajzi jellemzők és azok változásának ismertetése révén arra keresünk választ,
miként alakult ki e kistáj madárfaunájának jelenkori arculata és melyek voltak azok a meghatározó
tényezők, amelyek mindezt befolyásolták, illetve a
mai napig befolyásolják.

A Hevesi-sík és a Hevesi-ártér kistájak lehatárolását és általános jellemzését e kötet egyéb tanulmányaiból részletesen megismerhetjük, ezért
itt ettől most eltekintünk. Fontos felhívnunk a
figyelmet arra, hogy a legtöbb faj esetében, így
a térség madárvilágának egészére vonatkozóan,
csak a kistájak egy metszetén, magán a vizsgálati
területen rendelkezünk egzakt állományadatokkal, de miután ez a metszet területi kiterjedésénél
fogva is kellően reprezentatív, így a tanulmány
legtöbb megállapítása a kistájak egészére is értelmezhető és érvényes. Továbbá megjegyzendő,
hogy bár a vizsgálati terület a tájkataszteri meghatározás szerint két kistájat, így a Hevesi-síkot
és a Hevesi-árteret is felöleli, a mindennapi nomenklatúrát használva, a továbbiakban csak a
Hevesi-sík megnevezés szerepel, miközben az
mindkét kistájra utal.
A térség szinte egészére kiterjedő, általános faunisztikai felmérések mellett már a 90-es
évek elején elindult egy ritka és karakterfajokra
irányuló, monitorozó jellegű állományfelmérés,
amely munka kezdetben egy körülbelül harmincezer hektáros mintaterületen folyt. A személyi
feltételek és a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek bővülésével 2003-tól kezdődően már valóban táji léptékben, több mint hatvanezer hektáron valósulhat meg ez a szisztematikus felmérés.
Jelenleg ezt a területet tekinthetjük klasszikus
értelemben vett vizsgálati területnek, melyre vonatkozóan a legtöbb madárfaj tekintetében ténylegesen megbízható és értékelhető adatsorokkal
rendelkezünk. A ritka, természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű fajok esetén szükségszerűen (nemzeti park igazgatósági feladat)
teljes tájegységi szinten történik a felmérés, esetükben az állományadatok a tágabb értelemben
vett Hevesi-síkra vonatkoztathatók, amire a fajok
részletes ismertetésénél utalás is történik.
Megjegyzés: A táj határainak leírása mellett
a madárközösség részletes ismertetése némely
esetben megkívánja a konkrétabb, szűkebb területi lokalitások megadását, ugyanakkor – tekintettel a természetvédelemi szempontból kiemelkedő és egyben érzékeny fajok védelmére, valamint az általánosan elterjedt vagy éppen nagy
területigényű fajokra – ez a helymeghatározás
nem lehet és nem is kell, hogy pontszerű vagy túl
könnyen behatárolható területegység legyen. A
dűlőnév-kataszterben szereplő, kisebb területek

mint vizsgálati terület
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összevonásával kirajzolható, nagyobb területegységek elnevezése és azok alkalmazása számos terület vonatkozásában gyakorlattá vált, és jelenleg
ez tűnik legalkalmasabbnak az egyes madárfajok
„elterjedési térképének” megrajzolásához.

Forrás
A tanulmány egésze alapvetően négy, felhasználását tekintve is elkülöníthető forrásra támaszkodik. A kronológiai sorrendiségnek is megfelelően, elsőként említjük az irodalmi adatokat, melyek részben még az intenzív kutatást megelőző
időkből származnak és nyújtanak – kissé hiányos
– képet a madárfaunáról. Másodikként a nemzeti
park igazgatóság zoológiai adatbázisát mutatjuk
be, amely a 90-es évek elejétől kezdődően napjainkig születő, több tízezer madár-faunisztikai
megfigyelés adatait tartalmazza, és a táj madárvilágának közelmúltbeli és jelenkori jellemzését
hivatott alátámasztani. Emellett a fészkelő fajok
állomány-viszonyaira vonatkozóan a ritka és
karakterfajok ponttérképezésének (RKM) eredményeire, végül pedig a Mindennapi Madaraink
Monitoringjának megfigyeléseire támaszkodhatunk.

Publikációk ,

irodalmi áttekintés

A Hevesi-sík madárvilágáról az első írásos említést a 18. századból, Bél Mátyás útleírásában
találjuk: „Hogy a síkságoknál kezdjem, a túzokok, darvak és fajdok [és foglyok] végtelen nemzetsége lépten-nyomon legeli a gabonát” – kezdi
a szerző az egyik fejezetet, majd egyes fajokat
kiemelve részletesen ismerteti az utazása során
szerzett ilyen jellegű tapasztalatait (Bél, 2001).
Ezt követően évszázados léptékű hallgatás jellemző, gyakorlatilag a 20. század utolsó harmadáig nem született ilyen tárgyú feljegyzés, legfeljebb a vadászati szakirodalomban, illetőleg
a terítékadatok között találhatunk a vadászható
fajokra és szárnyas ragadozókra vonatkozó szórványadatokat.
A 70-es évektől kezdődően jelennek meg az
első, madártani vonatkozású, kiegészítő adatokat tartalmazó közlemények (Mödlinger, 1979),
(Solti, 1979), (Keve, 1984). A következő évtized
elejétől ugyan még mindig nem szervezetten, de
már születtek helyi természetbúvárok tollából
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származó, madártani megfigyeléseken alapuló
publikációk, melyek többnyire ritkán előforduló vagy veszélyeztetett fajokra vonatkozó írások
voltak (Ócsai, 1982, 1984); (Ambrus, 1992, 1993a,
1993b, 1995a, 1995b, 1995c); (Ambrus, Balázs,
1992); (Balázs, 1984); (Borbáth, 1993, 1996);
(Borbáth, Zalai, 1994a, 1995b). A gerinces-, ezen
belül a madárfauna első, átfogónak tekinthető leírását adja Endes Mihály és Harka László közös tanulmánya, melyben területi bontásban tárgyalják
az egyes fajok előfordulását és státuszát (Endes,
Harka 1987). Bár tanulmányuk számos faj esetében csak alkalmi megfigyelésekre támaszkodott és
felméréseik nem terjedtek ki a táj egészére, annak
összefoglaló jellege és a táj alulkutatottsága miatt
is hiánypótló kiadványként értékelhető. A tájegységben található, helyi védettségű területekről rövid, de különösen a Pélyi- és a Poroszlói-szikesek
vonatkozásában annál érdekesebb leírást ad közre
Bodó M. (1988), majd Rakonczay Z. (1989).
A 80-as-es évek vége a Hevesi Füves Puszták
Tájvédelmi Körzet megalapításának gondolatával
jelentős változást hozott a táj kutatottságában,
miután jelentősen megszaporodtak a védetté nyilvánítást megalapozó kutatások, megfigyelések.
Ekkortól került a terület a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) szakembereinek látókörébe, majd pedig – a tájvédelmi körzet létrejöttével – a nemzeti park igazgatóság a terület gazdája lett. Ebből az időszakból származik
számos, a Hevesi-síkon élő túzokállomány helyzetével, valamint a faj védelmét szolgáló kíméleti
terület, később az agrár-környezetgazdálkodási
rendszer kialakításának lehetőségével foglalkozó
tanulmány (Fatér, Nagy, 1993); (Fatér, 1994);
(Nagy, 1996). Ennek az időszaknak az eredményeit foglalja össze az első kutatási jelentés (Tóth,
1994), de szintén ebből a korszakból származik a
térség természeti értékeinek rövid bemutatását
nyújtó cikk (Borbáth, Zalai, 1994a), valamint
a szalakóta védelmének összefoglaló elemzése
(A mbrus et al., 1994), vagy az ugartyúk kutatásának eredményeit ismertető cikkek és dolgozat
(Borbáth, 1999a, 1999b). Az MME kiadványában a Hevesi-sík, már mint Európai Jelentőségű
Madárélőhely (IBA) kerül feltüntetésre (Nagy,
1998). A tájvédelmi körzet kezelési tervében
megfogalmazott célkitűzések és előírások jelentős része szintén az egyre inkább megismert, és
értékesnek ítélt madárvilág megóvását hivatott
szolgálni (Borbáth, Tóth, 1999, 2001).
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Napjainkban a kiterjedt kutatási tevékenységnek köszönhetően évről-évre számos kutatási jelentés (Borbáth, Schmotzer, Tóth, 2004, 2005,
2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), madártani
vonatkozású diplomadolgozat és ismeretterjesztő publikáció látott napvilágot (Borbáth, 2006);
(Borbáth, Schmotzer, 2006); (Borbáth, Zalai,
2005).

Zoológiai

adatbázis

1992-től napjainkig a nemzeti park igazgatóság,
az MME munkatársai és a munkába rendszeresen
bekapcsolódó aktivisták terepi felmérései során
gyűjtött madár-faunisztikai adatok száma jelenleg meghaladja az 51 000 rekordot. A dokumentált
megfigyelések 263 madárfaj 1 651 774 példányára
vonatkoznak. E tetemes adatmennyiség jelentős
része általános faunisztikai megfigyelésekből
származik, de az igazgatóság egyre kiterjedtebb

madárfaunájának jellemzése

természetvédelmi tevékenysége magával hozta a
speciális fajvédelmi programok megvalósulását,
a különböző szinkronszámlálásokat (sasfajok,
kék vércse, túzok), a természetvédelmi kutató- és
gyűrűző-táborokat, melyek mindegyike – nem
mellékesen – ezen adatbázis gyarapodását eredményezte. Az adatfelvétel módja és abból kifolyólag annak minősége jelentős fejlődésen ment
keresztül. A kezdetben „kockásfüzet alapú” adatrögzítés jobb esetben a helyben ismert területneveket használta, de éppen a szervezetlenség okán
gyakoriak voltak az egyéni terület-megnevezések. A tájvédelmi körzet megalakulását követően került bevezetésre az ún. dűlőnév-kataszter,
melynek révén a megfigyelők egységes nevezéktant alkalmazva, pontosabb lokalitás megadása
mellett gyűjthették az adatokat. Napjainkban a
GIS mindennapi használata lehetővé teszi, hogy
a madármegfigyelések a szükséges információkkal egyetemben pontszerű adatként rögzíthetők a
megfelelő térképi felületen.

1. ábra. A Hevesi-síkon található MMM mintavételi kvadrátok elhelyezkedések
Figure 1.: Surveyed UTM squares in the framework of the Common Bird Sensus (MMM) monitoring programme
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2. ábra: Kultúratérkép és két felmért madárfaj ponttérképe Kisköre, Rákhát térségéből (2014)
Figure 2: Land use mapping and two selected birds (Common Kestrel, Lesser Grey Shrike) surveying at Kisköre, Rákhát area (2014)

fajnév
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20

fogoly (Perdix perdix)
bölömbika (Botaurus stellaris)

felmérés módja

teljes körűen
opcionálisan
3 évenként
fehér gólya (Ciconia ciconia)
teljes körűen
hamvas rétihéja (Circus pygargus) teljes körűen
héja (Accipiter gentilis)
feljegyzendő
egerészölyv (Buteo buteo)
teljes körűen
parlagi sas (Aquila heliaca)
teljes körűen
vörös vércse (Falco tinnunculus)
teljes körűen
kék vércse (Falco vespertinus)
teljes körűen
kabasólyom (Falco subbuteo)
teljes körűen
kerecsensólyom (Falco cherrug)
teljes körűen
pettyes vízicsibe (Porzana porzana) feljegyzendő
haris (Crex crex)
feljegyzendő
túzok (Otis tarda)
teljes körűen
gólyatöcs (Himantopus himantopus)
feljegyzendő
gulipán (Recurvirostra avosetta)
feljegyzendő
ugartyúk (Burchinus oedicnemus) teljes körűen
nagy goda (Limosa limosa)
teljes körűen
piroslábú cankó (Tringa totanus)
teljes körűen
gyöngybagoly (Tyto alba)
opcionális

21.
22.
23.
24.
25.
26

fajnév

felmérés módja

füleskuvik (Otus scops)
kuvik (Athene noctua)
macskabagoly (Strix aluco)
erdei fülesbagoly (Asio otus)
réti fülesbagoly (Asio flammeus)
lappantyú (Caprimulgus europaeus)

feljegyzendő
feljegyzendő
feljegyzendő
teljes körűen
feljegyzendő
feljegyzendő
feljegyzendő
(csak telep)
természetes
revírek
teljes körűen
feljegyzendő
(csak telep)
opcionális
teljes körűen
feljegyzendő
egyéb módszerrel 5 évente
teljes körűen
feljegyzendő
teljes körűen

27. gyurgyalag (Merops apiaster)
28. szalakóta (Coracias garrulus)
29. búbosbanka (Upupa epops)
30. partifecske (Riparia riparia)
31. kékbegy (Luscinia svecica)
32. hantmadár (Oenanthe oenanthe)
33. karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
34. tövisszúró gébics (Lanius collurio)
35. kis őrgébics (Lanius minor)
36. csóka (Corvus monedula)
37. vetési varjú (Corvus frugilegus)

1. táblázat: A Ritka -és Karakterfajok Monitorozása (RKM) program keretén belül felmért madárfajok listája
Table 1.: Check-list of species involved in the Rare and Characteristic Breeding Bird Monitoring Programme
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R itka és K arakterfajok Fészek- és
revír-térképezésének Módszere (RKM)
1994 óta folyamatosan, minden évben megvalósuló program, ami a térség ritka és karakter
fészkelő madárfajainak állományfelmérését célozza meg. A terepi felvételezés során kezdetben
harmincezer hektáron, majd 2003-tól a tájegység
szinte egészén, több mint hatvanezer hektáron
a kijelölt fajok fészkeinek, annak megtalálása
hiányában revírjeinek ponttérképezése valósul
meg. Volumenében, eszköz- és erőforrásigény
tekintetében, de információ-tartalmát tekintve
is az egyik legjelentősebb monitorozó jellegű
vizsgálat: a húsz évre visszatekintő adatgyűjtés
során 50 faj 12 878 fészkelése került dokumentálásra, amiből gyakorlatilag 26 valóban jellemző
és meghatározó madárfaj (a táblázatban vastagon
szedett) 12 441 fészek- vagy revíradatával lehet
számolni.
A terepi felmérés legnagyobb része minden év
júniusának végén, egy kéthetes tábor keretén belül valósul meg, amikor a résztvevők a korábban
már ismertetett vizsgálati terület egészét bejárják
és a feljegyzendő fajok fészek- vagy revírpontjait
1:10 000-es méretarányú, EOV alapú topográfiai
térképen rögzítik. Természetesen a felmérendő
fajok között számos olyan szerepel, melynek költési időszaka ezt megelőzően már részben lezajlik
(pl. vörös vércse Falco tinnunculus, erdei fülesbagoly Asio otus), vagy éppen a terület egyszeri
bejárása eleve nem hozhat valós eredményt (pl.
ugartyúk Burhinus oedicnemus), így ezek esetében az adatok gyakorta kiegészülnek a nemzeti
park igazgatóság munkatársai által korábban
végzett, terepi felméréseinek eredményeivel.

Gyakori

madárfajok fészkelő

állományainak pontszámlálása

A tájegység gyakori madárfajainak állományváltozását és egyben élőhely-használatuk vizsgálatát
is lehetővé tevő módszer, mely 2008 óta a térséget
reprezentáló, 19 darab 2,5 x 2,5 km-es kvadrátban, közel 120 km² kiterjedésű mintaterületen
folyik. A felmérés alapját a hazánkban az MME
által bevezetett, ún. Mindennapi Madaraink
Monitoring programja (MMM-módszer) szolgáltatja (Szép, Nagy, 2002), kiegészítve a mintaterületek élőhely-térképezésével. Az eredmények
ez idáig már három ízben is feldolgozásra kerül-

madárfaunájának jellemzése

tek, igaz, minden esetben alapvetően a madárfajok élőhelyválasztása volt a vizsgálatok tárgya
(Fajka, 2008; Batta, 2011; Borbáth et al. 2011).
Mindemellett ez a típusú felmérés a megfelelő
időtávban alkalmas a szóban forgó fajok állomány-változásainak nyomon követésére is, amire
egy későbbi fejezetben kísérletet teszünk.
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madárvilágát

meghatározó tényezők ismertetése

A H evesi-sík

madárélőhelyei

-

visszatekintés

Nyilvánvaló, hogy bármely táj madárfaunájának
alakulásában annak élőhelyi, sensu lato növényföldrajzi jellemzői tekinthetők a legfontosabb
meghatározó tényezőnek. E tekintetben a Hevesisík nyílt, alacsony erdősültségű, fragmentált
struktúrájú, rövidfüvű gyepek és szántóföldi
növénykultúrák mozaikjaként jellemezhető, tipikus kultúrtáj. A rövid és sarkos jellemzés mögött
azonban rendkívül változatos élőhelyi viszonyokat és struktúrát találunk, ami természetesen magában hordozza egy legalább ennyire változatos
madárvilág létét is, miközben a tájra jellemző karakterfajok a fentebb vázolt élőhelyszerkezethez
kötődő madárközösségekből kerülnek ki. Ez a
madárközösség pedig nem más, mint az eredeti,
természetes vegetáción, jellemzően gyepeken,
erdőssztyepp típusú élőhelyeken kialakult közösségek, döntően antropogén eredetű tájátalakulás
révén létrejött élőhelykomplexhez adaptálódott
változatai.
Hazánk szinte egész területére vonatkozóan
érvényes az a megállapítás, hogy az egyik legbefolyásosabb tájátalakító maga az ember, azon
belül is a földműves ember, aki e tevékenysége
által az adott táj élőhelyi jellemzőit is meghatározza. A Hevesi-sík mindezen hatás és folyamat
eklatáns példája, hiszen az itt élők megjelenéséig jellemző eredeti, természetes vegetációnak mára csak hírmondói maradtak és ennek
megfelelően a tájképi arculat teljesen átalakult.
Ez az eredeti növénytakaró a Tisza mentén kemény- és puhafa ligeterdőkkel, a síkra messze
kinyúló mocsarakkal a folyótól távolabb, magán
a Hevesi-síkon pedig sztyeppi és erdőssztyeppi
élőhelyekkel, változó sűrűségű erdőkkel, füves,
esetenként szikes tisztásokkal, az alacsonyabban fekvő részeken pedig állandó vizes élőhe139
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lyekkel jellemezhető. Az itt letelepedők első –
évszázadokon keresztül ható – és legfontosabb
tájátalakító hatása az erdőirtásban nyilvánult
meg. A táj hasznosításának elsődleges módja a
külterjes, legeltetéses állattartás volt, a szántóföldi művelés alacsony területaránnyal inkább
csak a magasabban fekvő löszhátakra koncentrálódott. Az ily módon kialakult, egyre nyíltabb,
az erdőkkel szemben már inkább a füves területek és mocsarak által uralt táj sokáig jellemezte
a Hevesi-síkot. Minderről tanúskodnak a különböző útleírások, valamint a 18. század végén,
az ország első katonai felmérése során született
térképek. Ekkortájt „alakult ki” és vált jellemzővé a nyílt füves puszták és a mocsarak, fertők
alkotta táj, illetve annak a tiszai Alföld egyéb
más, karakteres tájaival, így a Hortobággyal
rokonítható madárvilága. E madárvilág fajkészletének még ugyanúgy jellemző képviselője lehetett a túzok (Otis tarda), a székicsér (Glareola
pratincola), a széki lile (Charadrius alexand
rinus), mint a daru (Grus grus), a nagy póling
(Numenius arquata) vagy a rózsás gödény
(Pelecanus onocrotalus). A természetes vizes
élőhelyek meghatározó voltát jól érzékelteti az
a feljegyzés, miszerint Ferenc József császár állatkertjének madarai a közeli Pély határából, a
Tisza árteréből származtak.
A következő, szintén táji léptékben jelentkező és emberi eredetű hatás a 19. század közepén
kezdődő folyamszabályozás volt. A Tisza szabályozását követően, az árvizek elmaradásával
ugyanis a korábban szántóföldi művelésre nem,
vagy kevésbé használt, ezért gyéren is lakott hatalmas területek, többek között a Hevesi-ártér
szinte teljes területe vált művelésre alkalmassá.
A népesség növekedése az élelmiszertermelés,
azon belül a szántóföldi növénytermesztés fokozatos, majd egyre intenzívebb térnyerését hozta
magával. A folyamszabályozást a folyamatos
vízrendezés, a mocsarak és lápok lecsapolása
követte, ami végeredményben a korábban még
olyannyira meghatározó vízi madárvilág elszegényedését, sőt egyes fajok, így a már említett
daru és rózsás gödény eltűnését is eredményezte. A vízi világ eltűnését követően lassan kezdett
megmutatkozni a folyamszabályozás másik fontos, közvetett hatása, a táji léptékben bekövetkező szikesedés, melynek eredményeként és a
legeltetés közrehatásával a korábban szigetszerűen meglévő, szikes füves puszták a Hevesi-sík
meghatározó tájképi és élőhelyi elemévé váltak.
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A vízi világot lassan felváltotta a puszta világa, ami természetesen a táj madárfaunájának
átalakulását is magával hozta. Ekkortájt alakulhatott ki, illetőleg vált jellemzővé a túzok , az
ugartyúk (Burchinus oedicnemus), a széki lile,
a kék vércse (Falco vespertinus) vagy a kis őrgébics (Lanius minor) jelenlétével, mint karakterfajokkal jellemezhető madárfauna. A szikes
füves pusztai élőhelyek még sokáig megőrizték
meghatározó jellegüket és a hozzájuk kötődő
életközösségeket, azon belül madárvilágukat.
Ezt segítette, hogy a szántóföldi művelés mellett
a külterjes, legeltetéses állattartás továbbra is
jellemző földhasználati mód maradt, ily módon
biztosítva a meglévő gyepterületek megőrzését
és állapotuk fenntartását.
A kultúrtájjá alakulás utolsó két mérföldköve
a mezőgazdasági földhasználat 1950-es évektől kezdődő intenzifikációja, valamint az azt pár
évtizeddel megelőző, de később azzal párhuzamosan is folyó fásítás. A nagyüzemi mezőgazdaság térhódítása a még megmaradt, természetes vizes élőhelyek szinte teljes felszámolásához
vezető vízrendezéstől kezdve, a nagyüzemi
táblák és monokultúrák elterjedésén keresztül
a gyepterületek további csökkenéséig számos, a
madárfaunát is érintő, kedvezőtlen hatással járt.
A legfontosabb problémaként megnevezhető
élőhelyvesztés és homogenizáció mellett, az agrárkörnyezethez alkalmazkodni próbáló fajokat
további, az intenzív gazdálkodással járó hatások
veszélyeztették, mint például a táplálékkínálatot tizedelő, mértéktelen kemikália-felhasználás
vagy a munkaműveletek, különösen a betakarítás
nagyfokú gépesítése. A nagyüzemi mezőgazdálkodás legnagyobb vesztesei között tarjuk számon
a túzokot, a foglyot (Perdix perdix) vagy éppen
a hamvas rétihéját (Circus pygargus), de a folyamat gyakorlatilag a legtöbb karakterfaj esetében
állománycsökkenést idézett elő. Az egyre inkább
zsugorodó és fragmentálódó gyepeken azonban
döntően még a legeltetés – mint adekvát használati mód – egészen a 80-as évekig jellemző maradt, miáltal az ahhoz kötődő fajok élőhelyei, ha
csökkenő mértékben is, de biztosítottak voltak.
Ebben az időszakban a Hevesi-sík jellemző madárfajai az előbb említetteken kívül még mindig
a kék vércse, az ugartyúk, a kis őrgébics, de irodalmi adatok tanúskodnak a széki lile rendszeres
költéséről is (R akonczai, 1989).
A legeltetéses állattartás elmúlt három évtizedben megtapasztalt, drasztikus mértékű
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visszaesése a gyepek átstruktúrálódását, végső
soron az említett fajok élőhelyvesztését eredményezte. Részben ennek a folyamatnak is tudható
be a fentebb említett fajok állománycsökkenése, bizonyos esetekben teljes eltűnése (pl. széki
lile), de kedvezőtlen hatása megmutatkozik a túzok, a fogoly, a nagy goda (Limosa limosa) vagy
a kis őrgébics állományviszonyainak tekintetében is.
A jelenlegi agrártáj és élőhelyszerkezet képének kialakulásában a múlt század 20-as éveitől
kezdődő, majd az intenzifikációval párhuzamosan újra nagyobb lendületet kapó, mesterséges
fásítás, kisebb részt erdősítés szerepe nyilvánvaló. Leszámítva néhány, helyi viszonylatban
jelentősebb kiterjedésű erdőt, sajnálatos módon
a fásítások többségénél idegenhonos, vagy legalábbis nem a helyi termőhelyi viszonyoknak
megfelelő őshonos fa- és cserjefajok kerültek telepítésre. A térség fás vegetációjának meghatározó elemeivé az akác (Robonia pseudoacacia),
a keskeny levelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia),
az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica),
a zöld juhar (Acer negundo) és a nemesnyárak
(Populus x euramericana) alkotta fasorok, facsoportok váltak. Mindazonáltal – a kedvezőtlen természetességi állapotok mellett is – a
térség fásításainak és természetes eredetű, fás
vegetációjának szerepe úgy tájképi léptékben,
mint a különböző állatközösségek viszonylatában vitathatatlan, gondoljunk csak a nyílt, pusztai élőhelyekhez kötődő, de fán fészkelő madárfajok megtelepedésére.
Összességében tehát megállapítható, hogy a
Hevesi-sík említett karakterfajokkal jellemezhető, alapvetően pusztai madárközössége a folyószabályozást követően, az élőhelyi viszonyok
átalakulásával, a füves élőhelyek uralta pusztai
jelleg kialakulásával együtt vált egyre inkább a
táj jellemzőjévé, amely azután a napjainkig tartó
agrártájjá alakulás hatása alatt formálódott. Ez a
folyamat – egyéb, más tényezők hatása mellett –
az eredeti fajkészlet esetében, egyes, elsősorban
speciális élőhelyigényű, például az intenzíven
legeltetett gyepekhez és vizes élőhelyekhez kötődő fajok eltűnését, mások sikeres vagy hosszú
távon sikertelennek bizonyuló alkalmazkodását
eredményezte, miközben táji viszonylatban új
vagy jelenlévő, de korábban kevésbé jellemző
fajok (pl. szalakóta Coracias garrulus, tövisszúró gébics Lanius collurio) megtelepedése, illetve
állományának expanziója vált megfigyelhetővé.
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madárélőhelyei

–

napjaink

Az élőhelyek csoportosítása többféle szempont
(pl. vízellátottság vagy jellemző fajok) együttes
figyelembe vételével történik. Az így felsorolt
élőhelyek, külön-külön is sajátos karakterrel bírhatnak, és szinte mindegyikük rendelkezik fajkészletük egyedi képviselőivel; azonban egy táj
– különösen egy olyan mozaikos kultúrtáj, mint
a Hevesi-sík – madárfaunájának megismerése és
megértése csak a különböző élőhelyek komplex
együttesének szintjén lehetséges.

Szántóföldek
Táji léptékben, területi részesedésük alapján a
legjelentősebb élőhelyeket a szántóföldek alkotják (több mint 72 %). A táblaméretek és hasznosításuk tekintetében – a változatosság mellett
is – általános jellegzetességek mutatkoznak.
Eszer int a foltszerűen megtalálható kisparcellák
mellett a jellemző táblaméret 5 és 20 hektár közé
esik, de egyes térségekben nem ritkák az ennél
nagyobb táblák sem. A termőhelyi adottságoknak megfelelően a termesztett növénykultúrák
döntően hagyományos körből kerülnek ki, így
az árunövények közül a kalászos gabonafélék, a
napraforgó és az őszi káposztarepce állandó tagjai a vetésforgónak, míg a takarmánynövényeket
a lucerna és kisebb részt a kukorica képviseli. A
termesztés-technológia a meghatározó növénykultúráknak megfelelően félintenzív jellegű. Az
egyes szántóföldek élőhelyi, ezáltal madártani
jellemzői a rajtuk megvalósított használat intenzitásától és közvetlen környezetük állapotától
függően változhat. Az extenzív művelés, a táblán belüli kopárok vagy a táblaszéli mezsgyék,
esetleg fás vegetációk megléte esetén a vázfajok
mellett megjelenhet a fogoly, a túzok vagy a kék
vércse, de a szántóföldi kultúrák felé irányuló
élőhelyváltás mutatkozott a hamvas rétihéja és
az ugartyúk esetében is.

Füves

élőhelyek , gyepek

A gyepek területi részesedése ugyan a korábban
részletezett folyamatok eredményeként napjainkra 18 %-ra csökkent, azokat továbbra is a
Hevesi-sík legfontosabb természetközeli élőhelyeiként tarjuk számon. A füves élőhelyek vagy
gyepek összefoglaló megnevezése alatt több, a
lokális környezeti hatások eredményeként kiala141
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kult élőhelytípus komplexét értjük, melynek vázát és egyben legértékesebb részét az ürmös és
a cickórós, szikes pusztagyepek alkotják, míg a
löszgyepeknek mára csak ritka, szigetszerű állományai maradtak fenn. Jellemző fészkelő madártársulásaik állandó tagjai a bíbic (Vanellus
vanellus), a mezei pacsirta (Alauda arvensis) és a
sárga billegető (Motacilla flava), míg a térségben
csak átvonuló, illetve telelő fajok közül a kékes
rétihéja (Circus cyaneus), az aranylile (Pluvialis
apricaria) vagy a ritka sárgacsőrű kenderike
(Carduelis flavirostris) megfigyelése kötődik általában a szikes pusztákhoz. Mindamellett, hogy
sajátos madártársulások otthonául szolgálnak,
a gyepek jelentősége abban is megmutatkozik,
hogy szinte valamennyi karakterfaj esetében a
szántóföldi kultúrákban történő megtelepedés
feltétele a gyepterületek közeli megléte vagy éppen direkt szomszédsága (pl. ugartyúk, hamvas
rétihéja).
A füves pusztagyepekkel való kapcsolatuk
miatt itt kell megemlíteni a vizes élőhelyek közül a szikes réteket és mocsárréteket, melyek
asztatikus jellegüknél fogva állandó helyszíneken található, de a mindenkori csapadékviszonyoktól függően, időszakosan változó kiterjedésű
és jellegű élőhelyek. Legjellemzőbb képviselőik
a tavasszal általában vízállásos, de nyárra rendszerint kiszáradó magas füvű rétek, zsombékos
rétek és mocsárrétek, madártársulásaik jellegzetes tagjai pedig a sárga billegető, a nagy goda, a
piroslábú cankó (Tringa totanus) vagy a pettyes
vízicsibe (Porzana porzana), inváziós éveiben
pedig a réti fülesbagoly (Asio flammeus).

Vizes

élőhelyek

A természetes vizes élőhelyek jellemző képviselői
közül – a fentebb említett szikes rétek és mocsárrétek mellett – a mocsarak érdemelnek említést, melyek növényzettel, elsősorban náddal, gyékénnyel
sűrűn benőtt, állandó vagy legalábbis kiegyenlítettebb vízborítású élőhelyek. Gyakorta nyílt vízfelülettel is bírnak, melynek kiterjedése alapvetően
meghatározza madártani szerepüket. A Hevesisíkon mára csak néhány helyen maradtak fenn foltszerű maradványai (pl. átányi Nagy-fertő); gyakoribbak az átmeneti, mocsár jellegű élőhelyek,
melyek csak részben hordozzák a klasszikus mocsarak madártársulásainak jegyeit. Madárviláguk
az élőhelyi zonációnak megfelelően alakul, a fészkelő közösség jellegzetes képviselői a bölömbika
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(Botaurus stellaris), a nyári lúd (Anser anser), a
kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), a kis vízicsibe (Porzana parva), esetenként a fattyúszerkő
(Chlidonias hybridus), míg a nádasok énekesmadarai közül a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus),
a cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)
és a barkóscinege (Panurus biarmicus) érdemel
említést.
A mesterséges eredetű, idővel javuló természetességi állapotú, vizes élőhelyek között a
halastavak, a kisebb-nagyobb csatornák, kubikgödrök, valamint az ülepítőtavak érdemelnek
említést. A Hevesi-sík határain belül egy halastórendszer, a kiskörei Sámágyi-halastavak található, mely a Tiszával való közvetlen szomszédsága révén jelentősen hozzájárul a madárfauna
fajgazdagságához, de éppen e szerves kapcsolat
miatt sem értékelhető a táj karakterjegyeit viselő élőhelyként. Fontosabb szerep tulajdonítható a
Hevesi-síkot behálózó, természetes eredetű patakoknak és mesterséges vízfolyásoknak (öntözőés belvízelvezető csatornák), melyek szinte mindegyike gátak közé szorított, jelentős szakaszokon
a parti vegetációtól mentesített csatornaként
funkcionál. Madárviláguk a parti sáv növényzetétől függően változik, így a nádasok elsősorban
nádi énekesmadarak, mint a foltos nádiposzáta
(Acrocephalus schoenobaenus), nádirigó, esetleg nádi sármány (Emberiza schoeniclus) vagy
barkóscinege, míg a cserjékkel kísért szakaszok
a tövisszúró gébics jellemző fészkelőhelyei.
Némely vízfolyás, mint például a Hanyi-ér vagy
a Laskó-patak hosszabb-rövidebb szakaszait fűzfehérnyár ligetek szegélyezik, melyek a szalakóta eredeti élőhelyét jelentik, de a búbos banka
(Upupa epops) vagy a kis őrgébics is rendszeres
fészkelője. Túl azon, hogy fészkelő madártársulásokat tartanak el, a vízfolyások madárvonulásban betöltött szerepe megint csak nyilvánvaló,
erre már egy korábbi fejezetben utaltunk is.
A kubikgödrökre és az ülepítőkre, mint a táj
madártani színező elemeire tekinthetünk: az
előbbiek vízborításuktól függően oázisként, önálló kis élőhelyfoltokat képeznek a pusztában,
míg az utóbbiak a térség partimadár-mozgalmában játszanak kulcsfontosságú szerepet.

Fás

élőhelyek

Bár a Hevesi-sík erdősültsége nem éri el a 3%ot, mégsem tekinthetjük fátlan vidéknek. A tájban elszórtan több, általában tölgyfajok (Quercus
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spp.) által dominált, vegyes állományú telepített erdőt találhatunk (pl. Makkos -, Tárkányi-,
Magyaradi-erdő), melyek általában az alföldi erdőkre jellemző madártársulások otthonául szolgálnak. Rendszeres fészkelői a héja (Accipiter
gentilis), az egerészölyv (Buteo buteo) és a nagy
fakopáncs (Dendrocopos major), míg az énekesmadarak közül a sárgarigó (Oriolus oriolus), az
erdei pinty (Fringilla coelebs) és a barátposzáta
(Sylvia atricapilla) jellemző. Szórványos megfigyelései alapján a lappantyú (Caprimulgus
europaeus) fészkelése, valamint a fekete gólya
(Ciconia nigra) utóbbi években tapasztalt megtelepedése szintén ezekhez az erdőkhöz köthető.
Táji léptékben jellemzőbbek, madártani szempontból meghatározóbbak a kis kiterjedésű facsoportok, fasorok és erdősávok, melyek mintegy behálózzák az egész tájat, egyúttal kiválóan
példázzák az élőhelyi komplexitás szerepének
fontosságát. Ezen élőhelyek funkciója és jelentősége a Hevesi-sík madárvilága szempontjából
rendkívül fontos, ugyanakkor ez a szerep csak
közvetlen környezetük élőhelyi jellemzőinek viszonylatában vizsgálható és értékelhető. Önálló
fészkelő madártársulásuk ugyanis nincs; jelentőségük elsősorban abban rejlik, hogy a térség
karakterfajainak fán fészkelő tagjai számára
nyújtanak fészkelési lehetőséget. Ezek a fajok viszont legtöbbször „csak” fészkelésre használják
azokat, és így tulajdonságaik (fafaj, korösszetétel,
aljnövényzet stb.) mellett környezetük élőhelyi
jellemzői sokszor meghatározóbbak. Példaként
szolgál minderre a kék vércse vagy a kis őrgébics, melyek szinte csak és kizárólag a hasznosított, elsősorban legeltetett gyepterületek szomszédságában telepednek meg, de a vörös vércse,
az egerészölyv vagy az erdei fülesbagoly is csak a
megfelelő táplálékkínálatot nyújtó gyep- és szántóterületeken telepedik meg. A vonalas jellegű,
fás habitatok önállóságukban is megnyilvánuló
szerepe és jelentősége elsősorban az énekesmadárfajok vonulásakor érhető tetten.

Települések,

beépített környezet

A Hevesi-sík településeinek madártani jelentősége sajátságosnak nem tekinthető, a klasszikus városlakó madárfajok mellett legfeljebb a gyöngybagoly (Tyto alba), a kuvik (Athene noctua),
valamint egyes települések esetében a jelentős
számú fehér gólya (Ciconia ciconia) állománya
érdemel említést. Fontosabbnak ítélhetők az ál-

madárfaunájának jellemzése

lattartó telepek, magtárak, majorok, melyek – az
előbb említett bagolyfajok mellett – a fogyatkozó
számú búbos pacsirta (Galerida cristata), a búbos
banka (Upupa epops) és a hantmadár (Oenanthe
oenanthe) számára kínálnak fészkelőhelyet.

Szomszédos

tájak

További, a madártani jellemzőket meghatározó
vagy legalábbis érzékelhetően befolyásoló tényező a táj szomszédos tájak viszonylatában elfoglalt földrajzi helyzete. E tekintetben megint csak
rendkívül változatos képet láthatunk, hiszen a
Hevesi-síkot hegy-és dombvidéki, jelentős kiterjedésű folyó- és állóvízi élőhelyek, változó erdősültséggel bíró nyílt, pusztai tájak övezik. A hatás
vagy inkább a kapcsolat leírása külön tanulmánykötetet is megtöltene, itt most csak néhány példával érzékeltetjük mindennek jelentőségét.
Táji léptékben vizsgálva a Hevesi-sík és ártér az Északi-középhegység lábánál, annak
előterében elterülő, klasszikus síkvidéki táj, a
Hortobágytól a Jászságig húzódó gyepláncolat
tagja. A hegyekből lefutó vízfolyások (Eger-,
Rima-, Laskó-patak) a vízszabályozást megelőző korig a felszín formálásának fontos elemei
voltak, napjainkban pedig ökológiai folyosóként
funkcionálnak. Mindennek legfontosabb madártani vonatkozásai a vonulás során mutatkoznak,
amikor az északi területekről, akár hegy- vagy
dombvidéki fajok is megjelennek a síkon. Az általános faunisztikai felmérések mellett, a már évtizedes múltra visszatekintő Laskó-pataki gyűrűző és vonuláskutató tábor is számtalan olyan
jellegű adatot szolgáltatott, ami a tőlünk északra költő, elsősorban énekesmadárfajok (pl. kis
légykapó Ficedula parva, vörösbegy Erithacus
rubecula) ilyen jellegű mozgását bizonyítja. A
középhegységgel való „közvetlen” kapcsolattal
magyarázható, hogy a régió a parlagi sas (Aquila
heliaca) és a kerecsensólyom (Falco cherrug)
alföldi visszatérésének első állomásai között
szerepelt, vagy például a hegy- és dombvidéken
költő ragadozómadár-fajok, mint a békászó sas
(Aquila pomarina) vagy a kígyászölyv (Circaetus
gallicus) nyárvégi, rendszeres megjelenése.
További meghatározó szomszédság a Tiszafolyó és a Tisza-tó, melyek a vízimadarak nagyszámú előfordulását magyarázzák. Általánosan
jellemző, hogy a táj Tisza-tóval határos térségét (tulajdonképpen a Hevesi-árteret) a vízhez
kötődő fajok, így az ott fészkelő réce- gém- és
143

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

sirályfélék közül számos faj keresi fel, elsősorban táplálékszerzés céljából; így a szürke gém
(Ardea cinerea), a kis- és nagykócsag (Egretta
garzetta, E. alba) vagy a sztyeppi sirály (Larus
cachinnans) gyakorlatilag egész évben jelen vannak a területen. Alkalmi jellegű, de ismét a vizes
élőhely közelségével magyarázható a barna kánya
(Milvus migrans), a rétisas (Haliaeetus albicilla)
vagy a halászsas (Pandion haliateus) megjelenése. Külön említést érdemel a tisza-tavi vadlúdmozgalom, melynek során az őszi-téli-tavaszi hónapokban vadludak ezrei napi rendszerességgel
jelennek meg a környező szántóföldeken, és csak
a kemény hidegek beálltával hagyják el a vidéket. A csapatokban a nagylilik (Anser albifrons)
képviselteti legnagyobb számban magát, bár az
utóbbi években a nyári lúd (Anser anser) jelenléte
is egyre meghatározóbb.
A Hevesi-sík nyugati szomszédságát képező
Hevesi-homokhát, valamint a Jászság madártani
hatása szintén több példával érzékeltethető. Míg
az előbbi esetében egy valóban intenzív földhasználati nyomásnak kitett, gyümölcsösökkel,
kertészeti és zöldségkultúrákkal, homok- és kavicsbányákkal, valamint idegenhonos fajok alkotta erdőkkel jellemezhető tájról van szó, így a
határvidékeken ezen élőhelyekhez kötődő fajok,
mint például a gyurgyalag (Merops apiaster), a
partifecske (Riparia riparia), valamint erdei énekesmadárfajok előfordulásával számolhatunk. A
Jászsággal való összevetés esetében egyik oldalról a táji léptékben is meghatározó, hasonló típusú
élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajkészlet hasonlatosságát érdemes kiemelni. Ugyanakkor látni
kell az erdősültségben, általában a fás vegetációk
arányában és a szántóföldi élőhelyek jellegében
megmutatkozó különbségekre visszavezethető
madártani sajátosságokat, mint például a fekete
gólya (Ciconia nigra), a lappantyú (Caprimulgus
europaeus) vagy a parlagi pityer (Anthus
campestris) jellemzőbb jászsági előfordulását.

A vonulási útvonal folyamatos nyugati irányú
áthelyeződésével magyarázható a vörösnyakú lúd
(Branta rufocollis) rendszeres és egyre nagyobb
számú megjelenése a Tisza-tóval szomszédos területeken, így napjainkra már a Hevesi-sík madárfaunájának állandó, vonuló-telelő madárfajaként tartjuk számon.
Feltehetően klimatikus változásokra vezethető vissza jó néhány mediterrán faj utóbbi években tapasztalható magyarországi megjelenése,
melyek közül a kucsmás sármány (Emberiza
melanocephala) érdemel említést, miután két
megfigyelése is a térséghez kötődik.
Számos esetben, az élőhelyi jellemzők mellett, a táplálék- vagy a zsákmányállat-kínálat
gradációjának köszönhetően jelennek meg madárfajok, és válnak – legalábbis az adott évben
– a fészkelőtársulások jellemző elemeivé (pl. réti
fülesbagoly).
Némely faj állomány-növekedése esetén nem
mutatható ki az adott terület élőhelykínálatában
olyan mérvű változás, ami önmagában annak direkt magyarázataként szolgálhatna. Ezekben az
esetekben a faj több, egyéb tényező (a faj „potenciálja”, a kompetítor faj eltűnése vagy visszaszorulása, táplálékkínálatban megmutatkozó kedvező
változások, stb.) akár együttes megjelenésének hatására terjed el és válik a madárközösség meghatározó tagjává. Ilyen okok állhatnak többek között
az énekes rigó (Turdus philomelos) vagy a rozsdás
csuk (Saxicola rubetra) elterjedése mögött.
A palearktiszba elvetődő, elsősorban arktikus eredetű fajok esetén tradicionális vonulási
útvonalakról és telelőhelyekről nem beszélhetünk, így azok megjelenése és előfordulási helye teljesen véletlenszerűen alakul. Példa
erre a vándorpartfutó (Calidris melanotos) és a
cankópartfutó (Tryngites subruficollis) ritka, alkalmi előfordulása a térségben.

Exogén

jellemzése

hatások

Meg kell említeni azokat a külső, eredendően a
térségi jellemzők által kevésbé befolyásolt, de
attól nem függetleníthető tényezőket is, melyek
révén egy-egy faj alkalmi vagy egyre rendszeresebb megjelenésével gazdagítja a táj madárvilágát. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül
néhány példával illusztráljuk ezen hatások jelentőségét.
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A táj madárvilágának jellemzésére és ismertetésére számos mód kínálkozik, jelen esetben viszont az a célkitűzés, hogy ez a jellemzés a tájra
jellemző élőhelyi viszonyokat is tükrözve, annak
kulcsfontosságú szerepét érzékeltetve valósuljon meg. Ennek megfelelően a fajok ismertetése,
csoportosítása is alapvetően élőhely-preferenciájukon alapuló jellemzőik szerint történik. Fontos
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megjegyezni továbbá, hogy a madárközösségek
említésekor nemcsak a tájra jellemző, fészkelő
fajegyütteseket értjük, hanem az év egésze során,
annak bármely ciklusában jelen lévő, valamennyi
„aszpektusát”.
A tájra jellemző és meghatározó élőhelyeken,
valamint azok komplexeiben, úgy, mint esetünkben az extenzív-félintenzív módon hasznosított
agrárbiotópokban, a természet-közeliséget képviselő füves területeken és vizes élőhelyeken
azokra jellemző madártársulások léteznek. E közösségeknek vannak olyan társulásalkotó – a botanikából kölcsönvett kifejezéssel élve – vázfajai,
melyek változó arányban, de mindig jelen vannak
és sok esetben csak tágabb értelemben jellemzik
az adott élőhelyegyüttest. Ezek a fajok általában gyakoriak, viszonylag tágtűrésűek, és mint
ilyenek, a biogeográfiai régió más, hasonló jellegű élőhelyein vagy elterjedési területük szinte
egészén hasonló abundancia-értékekkel vannak
jelen. Ezekre a fajokra, valamint térségi helyzetükre vonatkozóan részben az MMM-felmérések,
részben pedig az RKM-felmérések során született eredmények alapján tudunk megállapításokat
tenni. Szintén társulásalkotó, de kevésbé gyakori,
a Hevesi-sík speciális élőhelyviszonyait viszont
jobban kifejező madárfajok az ún. karakterfajok.
Elsősorban szűkebb élőhely-preferenciájuk miatt
ezek a fajok jellemzik leginkább egy táj élőhelyi
állapotát, így ez a csoport a Hevesi-sík viszonylatában is kiemelt természeti értéket képvisel. A
fészkelő karakterfajok állományviszonyainak
alakulásáról az RKM-felmérések alapján nyerhetünk képet. A térségbe elvetődő ritkaságok között
vannak olyanok, melyek kisszámú, de napjainkra
egyre rendszeresebbé váló előfordulásaikkal mármár társulásalkotóvá léptek elő, míg másokra,
mint a madárfauna fontos, gyakran indikátor szereppel is bíró, színező elemeiként tekinthetünk.
Részletes ismertetésre nem kerülnek, de meg kell
említeni azokat a közönségesnek mondható, több
esetben kozmopolita, ún. generalista fajokat, melyek a térségben leírható madáregyüttesek elmaradhatatlan, állandó elemeit képezik (ilyen például a tőkés réce Anas platyrhynchos, a balkáni
gerle Streptopelia decaocto vagy a mezei veréb
Passer montanus).

Vázfajok
Fogoly – Perdix perdix Linnaeus 1758 – Recens
irodalmi adatok is országszerte elterjedt, gyako-
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ri fészkelőként tartják számon, hozzátéve, hogy
a faj a múlt század második felétől napjainkig
tartó, jelentős állománycsökkenést szenvedett
el. Eredeti élőhelye a kisparcellás, külterjes mezőgazdasági terület, gyepek és szántóföldek
mezsgyéi, ahol a búvóhelyet biztosító, fás-cserjés vegetáció is megtalálható. Térségünkben állománycsökkenése drasztikus méreteket öltött, a
vizsgált húsz év során a megismert – egyébiránt
rendkívül területhű – párok a legtöbb helyről
eltűntek, jelenleg valóban csak néhány revírről
van tudomásunk. Eltűnésében az általa preferált
élőhelyek felszámolódása éppúgy közrejátszott,
mint a nagyfokú predációs nyomás.
Fürj – Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 – Or
szágszerte elterjedt, helyenként kifejezetten
gyakori, másutt ritkább vagy a madárközösségből teljesen hiányzó faj. Nyílt, síkvidéki tájak,
mezőgazdasági területek és gyepek jellemző
fészkelője. A Hevesi-síkon – az országos tendenciákat követve – egy három évtizeddel ezelőtti
mélypontot követően lassú állománynövekedés
mutatkozott; jelenleg az évjárathatástól függően
ingadozó, de alapvetően stabil fészkelőként tartjuk számon. Az MMM-felmérések alkalmával a
mintavételi pontokon 17–29 példány kerül felvételezésre.
Barna rétihéja – Circus aeruginosus Linnaeus,
1758 – A barna rétihéja egyike a megváltozott,
mezőgazdasági típusú élőhelyekhez legsikeresebben alkalmazkodó fajoknak, ennek köszönhetően a Hevesi-síkon is az egyik leggyakoribb
fészkelő ragadozó madár. Napjainkban az állomány jelentős része már gabonatáblákban költ,
és bár az aratás során feltehetően sok fészekalj
elpusztul, mindez az állományviszonyok alakulásában nem nyilvánul meg, az hosszú távon is
stabilnak ítélhető.
Egerészölyv – Buteo buteo Linnaeus 1758 – A
faj eredetileg inkább erdei fészkelő lehetett, majd
a múlt századtól datálható állománynövekedése
révén, a síkvidéki területeken is az egyik leggyakoribb ragadozó madár lett. Kisebb erdőkben,
mezőgazdasági területeken, gyepeken található
facsoportokban, fasorokban költ. Az országos
tendenciáknak megfelelően a Hevesi-síkon is az
állomány növekedését lehet kimutatni a 90-es
évektől kezdődően, ugyanakkor az évek között
mutatkozó, nagyfokú fluktuáció azt jelzi, hogy a
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faj a gyakori rágcsáló kisemlősökre (elsősorban
mezei pocok, güzüegér) optimalizálja költését.
Vörös vércse - Falco tinnunculus Linnaeus 1758
Az ország egyik legelterjedtebb és leggyakoribb ragadozómadár-faja, mely sík- és dombvidékeken, sőt lakott területeken is előfordul.
Külterületen gyepeket és szántóföldeket szegélyező fasorokban, kisebb facsoportokban költ.
A vizsgált térségben a leggyakoribb ragadozómadár-faj, a mesterséges költőláda-telepeket is
előszeretettel elfoglalja, de állományának olykor
jelentős ingadozása mégis annak sérülékenységét
mutatja.
Bíbic – Vanellus vanellus Linnaeus 1758 – Ter
mészetes élőhelyei a síkvidéki, időszakos vízborítású, szikes legelők és rétek, de egyre gyakrabban megtelepszik szántóföldek víznyomásos foltjain vagy belvizek környezetében. Bár állományváltozása lassú csökkenést mutat Európa-szerte,
azon belül Magyarországon is, még így is a
leggyakoribb fészkelő partimadarunk. A Hevesisíkon a téli-tavaszi csapadékviszonyoktól függően váltakozó számban, de rendszeresen költ.
Eredeti élőhelyén költő társfajaival (piroslábú
cankó, nagy goda) szemben előnye a szántóföldi
környezethez való alkalmazkodása, ennek tanújeleit térségünkben is megtapasztalhatjuk.
Erdei fülesbagoly – Asio otus Linnaeus 1758 –
Hazánk sík-és dombvidéki erdei élőhelyeinek
viszonylag gyakori fészkelője. A zárt, sűrű erdőségeket kerüli, míg az Alföldön, pusztai környezetben a kisebb facsoportokban vagy éppen
magányos fákon is – amennyiben ott talál megfelelő fészket – rendszeresen költ. Térségünkben
szintén rendszeres fészkelő, jellemzően keskenylevelű ezüstfán (Elaeagnus angustifolia) épült
szarkafészkekben költ. A költőpárok száma a
zsákmányállat-kínálat által erősen befolyásolt,
elsősorban a mezei pocok állományviszonyainak
függvényében alakul. A fészkelő fajok ponttérképezése (RKM), annak időzítése okán ugyan
nem nyújthat pontos képet az erdeifülesbagolypárok számáról, az állományváltozások mértékét viszont jól mutatják. A fent említett okokkal
magyarázható módon 2008-ban 51, míg pl. 2010ben mindössze 5 pár költését sikerült feljegyezni.
Korábban jellemző, nagyobb létszámú téli csoportosulásai (pl. Heves, Tarnaszentmiklós) az
utóbbi nyolc-tíz évben elmaradtak.
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Mezei pacsirta – Alauda arvensis Linnaeus,
1758 – Az egész ország területén elterjedt és
gyakori faj, de igazi élőhelyét a száraz gyepek,
extenzív művelésű szántóföldek és parlagok jelentik. A Hevesi-síkon, éppen ezen élőhelyek jelentős aránya miatt, a leggyakoribb madárfaj. Az
MMM-módszerrel vizsgált 19 db kvadrát 15–15
pontján évente felvételezésenként átlagosan 500
revírtartó (fészkelő) párt regisztrálunk. A felmérések alapján állománya – bár egyes években
mutathat kisebb-nagyobb elmozdulásokat – stabilnak mondható.
Sárga billegető – Motacilla flava Linnaeus, 1758
– Elsősorban nedves rétek, sekély vagy időszakos
vízborítású területek – legyenek azok belvizes
szántók, fertők vagy mocsarak – gyakori fészkelője, de a szárazabb, ilyen jellegű élőhelyekben szűkösebb években is tartani képes állományát, ami jól jelzi tágabb tolerancia-képességét.
Felméréseink szerint az évjárathatásnak kevésbé
kitett, stabil állománnyal van jelen a Hevesisíkon, a mintaterületen évente átlagosan 240 példány került felvételezésre.
Rozsdás csuk – Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
– A cigánycsukhoz képest a nedvesebb, de nem
állandó vízborítású élőhelyekhez, így rétekhez,
mocsárrétekhez, parlagterületekhez, valamint
árok- és csatornapartokhoz kötődő faj. Országos
viszonylatban állománycsökkenése tapasztalható, miközben a Hevesi-síkon egyes években
állománya meghaladta a gyakoribbnak tartott
cigánycsukét. Állományának növekedésében a
gyepterületek alulhasznosításából adódó gyomosodás is közrejátszott, így azok újbóli hasznosítása a faj visszaszorulását eredményezheti.
Cigánycsuk – Saxicola torquatus Linnaeus, 1766
– Az előbbi fajhoz képest tágabb élőhely-preferenciával bíró, ennél fogva elterjedtebb, országos léptékben gyakoribb faj. Előfordulhat szinte minden,
erdővel nem borított sík- és dombvidéki élőhelyen,
mezőgazdasági területeken, gazos parlagokon,
árok- és csatornapartokon, száraz és nedves gyepeken egyaránt. Az MMM-felmérés eredményei szerint évente erősen változó, de a tendenciát tekintve
mégis stabilnak tekinthető állománya van jelen,
ugyanakkor a vonalas jellegű élőhelyek (árokpartok, utak szegélye, mezsgyék) utóbbi években zajló, nagyfokú és intenzív növényzet-mentesítése a
faj állománycsökkenését eredményezheti.
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Foltos nádiposzáta – Acrocephalus schoenobae
nus Linnaeus 1758 – Eredetileg nádasok, árok- és
csatornapartok, mocsarak és nedves rétek fészkelője, de az elmúlt néhány év tapasztalatai azt
mutatják, hogy a tipikus agrárélőhelyeken is terjedőben van. Különösen csapadékosabb években,
amikor sok helyen, akár kis foltokban is megjelennek fészkelésre alkalmas sásosok, ritkás nádasok, a faj állománya ugrásszerűen megnő, de átlagos évekre vonatkoztatva is emelkedő tendencia
mutatkozik.
Tövisszúró gébics – Lanius collurio Linnaeus,
1758 – Az ország területén általánosan elterjedt,
akár kis kiterjedésű füves területeken lévő bokrosok (mezsgyék, árokpartok, vasúti töltések), csatornák menti cserjések, idősebb gyümölcsösök,
erdőirtások állandó fészkelője. A Hevesi-síkon
szintén minden ilyen jellegű élőhelyen megtalálható, általánosan elterjedt faj. 2006-ban végzett
teljes körű állományfelmérése során a vizsgálati terület 60 000 hektárján még 1162 fészek- és
revírpontot sikerült feljegyezni, de feltételezhetően a cigánycsuknál leírt folyamatok a tövisszúró
gébics élőhelyeit, s ezáltal állományát is kedvezőtlenül befolyásolják.
Sordély – Emberiza calandra Linnaeus, 1758 –
Fákkal, bokrokkal tarkított nyílt területek, vonalas jellegű élőhelyekkel (mezsgyék, csatornák,
fasorok) mozaikoló, mezőgazdasági hasznosítású élőhelyek jellemző, fontos indikátorfaja. Az
MMM-felmérés eredményei alapján, a Hevesisík agrárélőhelyeinek harmadik leggyakoribb
énekesmadárfaja, a másik két leggyakoribb fajnál
is említett, ahhoz hasonló éves fluktuáció mellett átlagosan 80 pár jelenlétével számolhatunk a
mintaterületen.

K arakterfajok
Fehér gólya – Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 –
Országszerte elterjedt, gyakori fészkelő. Az állomány zöme megfelelő táplálkozó-területtel övezett településeken költ. A Hevesi-síkon szintén
jellegzetes fészkelő, a térség minden településén
fészkel, de különösen a Tisza menti településeken (pl. Kisköre, Tiszanána) fordul elő nagyobb
számban. Állománya országos szinten stabilnak
tartott, a térségben viszont – a 90-es években
mért adatokhoz képest – kisebb mértékű csökke-
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nés mutatható ki. A vizsgálati területre vonatkozóan állománya jelenleg 50 pár körül határozható
meg.
Rétisas – Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758 –
A Hevesi-síkon nem mint fészkelő, hanem mint a
téli madárközösség egyik fontos, természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű karakterfaja, miután a tájegység főként északi területein
(pl. Tepély-puszta), valamint a Tisza menti régióban az ország egyik legjelentősebb telelőhelye
található. Az 1994 óta végzett téli számlálások
(sasszinkron) alkalmával évente 10–45 példány
kerül szem elé. 2004-ben Pély határában az első
fészkelő pár is megjelent, amely azóta a település
külterülete és a szomszédos, jászsági területek
között váltakozva fészkel.
Kígyászölyv – Circaetus gallicus Gmelin, 1788
– Középhegységi erdők fészkelője, ugyanakkor a Hevesi-sík nyár végi madárközösségének
kisszámú, de rendszeres, elmaradhatatlan faja.
Jellemző előfordulási helyei a térség déli részein
található nagyobb, összefüggő gyepterületek (pl.
Hamvajárás, Ludas, Pélyi-szikesek), ahol júliustól szeptemberig akár 3–4 példány is tartózkodik.
Hamvas rétihéja – Circus pygargus Linnaeus,
1758 – Síkvidéki, nyílt élőhelyek, azon belül nedves rétek, turjánvidékek földön fészkelő faja. A
múlt század utolsó évtizedeiben az ország több
pontján, így a Hevesi-síkon is megfigyelhető
volt, hogy az eredeti, természetes költőhelyeit
feladva, mezőgazdasági területeken, elsősorban gabonatáblákban jelent meg, mint fészkelő.
Térségünkben még a 90-es években is kisszámú,
de rendszeres fészkelő volt – úgy a mocsárréteken,
mint a gabonatáblákban. Tradicionális költőhelyei
voltak Hevesvezekény, Pély és Tarnaszentmiklós
határában (Garabont, János-laposa, Hamvajárás),
ahol egyes esetekben koloniális jellegű fészkelésére is volt példa, napjainkban azonban csak 2–3
pár rendszertelen megjelenésével számolhatunk,
miközben főként tavaszi vonulásakor továbbra is
jelentősebb számban érinti a térséget.
Pusztai ölyv – Buteo rufinus Cretzschmar, 1827
– Hazánkban főleg az alföldi puszták rendszeres, nyári és őszi vendége, bizonyítottan 1992től pedig kisszámú fészkelője. A Hevesi-síkon a
kígyászölyvhöz hasonló státuszú fajként tartjuk
számon, eszerint bár nem fészkel, de a nyári és
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kora őszi időszakban a pusztai, füves élőhelyeken
rendszeresen megjelenik, sőt, egyes példányok
áttelelnek. Hagyományos előfordulási helyei a
nagyobb, összefüggő gyepterületek, így például a
tarnaszentmiklósi Hamvajárás, a poroszlói Nagyállás vagy a Pélyi-szikesek pusztarészei.
Parlagi sas – Aquila heliaca Savigny, 1809 –
A múlt század 80-as éveiben a kritikus szintre
csökkent hazai parlagisas-állomány szinte egésze
a középhegységi erdők fészkelője volt. Az ezt követő évtizedben viszont egy ma már sikeresnek
ítélhető terjeszkedése indult el, melynek során a
faj meg- vagy inkább visszahódította az Alföldet,
és jelenleg a már többszörösére erősödött állomány több mint fele síkvidéki élőhelyen fészkel.
E folyamat sikerében különösen nagy szerepet
játszott a Hevesi-sík, miután a középhegységi,
elsősorban bükki és mátrai költőterületek előterében fekvő, első „lépcsőfokként” biztosította a
sikeres költések feltételeit. Térségünkben 1988ban jelent meg az első fészkelő pár, majd a két
és fél évtized alatt egyre inkább alkalmazkodva
a síkvidéki élőhelyi viszonyokhoz, állománya
megerősödött, jelenleg a Hevesi-sík tágabban
értelmezett területén 20 pár költ. Fontos továbbá
megjegyezni, hogy állománya ugyan stabilnak
mondható, ugyanakkor a fészkelés zavarásától
kezdve a tragikus méreteket öltő ragadozómadármérgezésekig azt továbbra is több tényező veszélyezteti.
Kék vércse – Falco vespertinus Linnaeus, 1766
– Hazánk – a faj elterjedési területének nyugati határaként – alföldi élőhelyeivel, elsősorban a
legeltetett gyepekkel és az azokat szegélyező fasorokkal, facsoportokkal nyújt otthont a kék vércsének. A múlt század második felében még 2000
pár fölé becsült országos állománya az ezredfordulóig drasztikus csökkenésen esett át, a költőpárok száma a 2000-es évek közepére már nem érte
el a 900-at. A Hevesi-sík, kiváltképp annak déli
területei jelentős élőhelyei voltak a fajnak; a 80as évekig több vetésivarjú-telepen léteztek 3040 páros kolóniái (pl. tarnaszentmiklósi Ludas,
kömlői Gulya-gyep). A megfelelő fészkelőhelyek
kínálata mellett a térségben még ekkor intenzív,
jelentős kiterjedésű gyepterületeket érintő juhászatok működtek, biztosítva a vércsék számára
kedvező táplálkozó-területeket. Ebben az időszakban a dél-hevesi állományt 200-250 párra
becsüljük. Sajnálatos módon a fentebb leírt, or148

szágos tendenciák a Hevesi-síkon még drasztikusabban jelentkeztek, ami alapvetően a vetési
varjú (Corvus frugilegus) telepeinek szinte teljes
eltűnésével és a legeltetéses állattartás visszaeséséből adódó élőhely-átalakulással magyarázható. A teljes kárpát-medencei állományt érintő
csökkenés és a lokálisan jelentkező, kedvezőtlen
folyamatok eredményeként a térségben jelenleg
mindössze 30 pár kék vércse költ. Fészkelő állományának csökkenésével párhuzamosan, természetesen nem azzal összefüggésben, viszont
egyre fontosabb szerepet játszott a régió a faj
premigrációs időszakban tapasztalható gyülekezésében. A szántóföldek nyár végi, kora őszi
táplálékkínálata évről-évre tömegével vonzza
a madarakat, évjárattól függően számuk 300 és
1200 között változik. Rekordszámú beözönlésére 2003 szeptemberében került sor,, amikor több
mint 3000 példány tartózkodott a térségben.
Kabasólyom – Falco subbuteo Linnaeus, 1758
– A kabasólyom nem klasszikus karakterfaja a
Hevesi-síknak, az elmúlt húsz év során megfigyelt elterjedése és állománynövekedése okán
mégis említést érdemel. Szántóföldi környezetben és gyepterületek szomszédságában egyaránt,
fasorokban, facsoportokban vagy magányos
fákon, elsősorban a dolmányos varjú (Corvus
corone cornix) magasabban épült fészkeiben költ.
Az állománynövekedés mértékét mutatja, hogy
míg 1995-ben az RKM során a déli, 30 000 hektáros mintaterületen 3, addig 2013-ban ugyanott
16 pár fészkelését sikerült kimutatni.
Kerecsensólyom – Falco cherrug Gray, 1834 –
A faj „története” nagyfokú hasonlóságot mutat a
korábban ismertetett parlagi saséval, miután a kerecsensólyom is korábban inkább a középhegységi erdők ritka és vészesen fogyatkozó fészkelője
volt, majd a 90-es években a síkvidéki fészkelések megjelenésével állománya egyre inkább megerősödött. Korábbról ismert táplálékspecialista
mivoltát elhagyva, a megfelelő fészkelőhelyek
(műfészkek, költőládák) biztosításával agrárkörnyezetben is megtelepedett, így jelenleg a többszörösére gyarapodott országos állomány döntő
hányada síkvidéken, többek között a Hevesisíkon költ. Napjainkban a dél-hevesi állomány
zöme magasfeszültségű távvezetékek oszlopaira
kihelyezett költőládában fészkel. A múlt század
utolsó éveitől tapasztalható állománynövekedése
2009-ben érte el maximumát, amikor a tágabb
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értelemben vett Hevesi-síkon 21 pár költött, de az
elmúlt években tapasztalt, rendkívül kedvezőtlen
tavaszi időjárási viszonyok és talán egyéb – még
konkrétan nem ismert – hatások miatt is, ez az
állomány drasztikus módon a felére esett vissza.
Pettyes vízicsibe – Porzana porzana Linnaeus,
1766 – Hazánkban a jobb természetességi állapotú, síkvidéki vizes élőhelyek, így elsősorban
fertők, mocsár- és szikes rétek, zsombékosok –
évjárattól függően változó számú – fészkelője.
A Hevesi-síkon szintén ezeken az élőhelyeken
jelenik meg, és miután azok kialakulása, állapota, valamint területi kiterjedése a mindenkori
csapadékviszonyok függvényében alakul, a faj
állománysűrűsége is ennek megfelelően változik. A fészkelők számára vonatkozó adatok nem
a teljes területre kiterjedő, célzott felmérésből,
inkább alkalmi megfigyelésekből származnak,
mindezek alapján a Hevesi-sík költőállománya
kedvező években 25–30 párra becsülhető.
Haris – Crex crex Linnaeus, 1758 – Üde kaszálók, láp-, mocsár- és szikes rétek ritka, pontosabban – ezen élőhelyek vízellátottságától függően
– erősen váltakozó állománysűrűségű fészkelője.
Térségünkben a korábbi években inkább csak
vonulás idején került elő, júliusi – már költésre
utaló – megfigyelései ritkaságszámba mentek. Az
utóbbi nyolc évben állománysűrűségét tekintve
rapszodikus, de rendszeres fészkelővé vált, valamint az átvonulók számát illetően is emelkedés
mutatkozik. Száraz, csapadékszegény tavasszal
induló években szinte teljesen elmaradhat, átlagos évjáratokban 20–30 példány revírtartó hím
kerül elő, de rekordszámú előfordulására is volt
példa, így 2010 júliusában 116 revírt sikerült
számba venni.
Túzok – Otis tarda Linnaeus, 1758 – Tekintettel
a kárpát-medencei állomány nemzetközi jelentőségére, a túzok egyike a hazai természetvédelem
zászlóshajó-fajainak. Országos állománya, a múlt
század utolsó évtizedeiben tapasztalt visszaesést
követően, napjainkra stabilizálódni látszik, sőt
egyes tájakon erősödés mutatkozik. A hajdanán
nagy kiterjedésű, háborítatlan puszták madaraként számon tartott faj több-kevesebb sikerrel
próbál(t) alkalmazkodni az átalakult, mezőgazdasági élőhelyek uralta tájszerkezethez, így ma
már gyakorlatilag az extenzív hasznosítású agrártájak karakterfajaként tekinthetünk rá.
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A helymegnevezésekből ítélve és az idősebb
generáció elmondása alapján a Hevesi-sík mindig
is a túzok tradicionális élőhelye volt. Feltehetően
a múlt század közepéig, utolsó harmadáig egy
erős populációja (200–250 pld) volt jelen, ami
azonban a szisztematikus felmérések megkezdésének időszakára, azaz a 90-es évek elejére,
kb. 50 példányra csökkent. A tájvédelmi körzet
megalakulásának deklarált célja volt a faj védelme, és mindennek megfelelően valóban megkezdődött egy átfogó védelmi tevékenység, ami
a fészekaljmentéstől kezdve a predációs nyomás
csökkentésén keresztül a túzokkímélő gazdálkodási rendszerek kidolgozásáig és megvalósításáig, számtalan elemet magába foglalt. Sajnálatos
módon azonban a már egyébként is kritikus
szintre csökkent állományt a kedvezőtlen hatások
tovább veszélyeztették, így a költések sorozatos
sikertelensége, különösen az ivarérett kakasokat
érintő légvezetékek és predátorok okozta pusztulások oda vezettek, hogy napjainkban a Hevesisík túzokállománya nem több, mint 15 példány.
Ugartyúk – Burhinus oedicnemus Linnaeus,
1758 – Hazánk síkvidéki, elsősorban alföldi tájainak jellegzetes, kisszámú fészkelője.
Hagyományosnak mondható költőterületei a
Dél-Alföld pusztái, a Hortobágy, valamint a
Kiskunság, ahol eredeti élőhelyei, a rövid füvű
padkás szikesek, homokos puszták megtalálhatók. Irodalmi adatok szerint országos állománya
csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a szántóföldi területek irányába mutató élőhelyváltása
nyomán a költőpárok száma pontosan nem ismert.
Lehetséges, hogy a feltételezett csökkenés csak
az ismeretlen költőterületekre terjeszkedő állományból származik. Korábbi irodalmi adatok,
illetőleg az elmúlt húsz év faunisztikai felmérései
arra engednek következtetni, hogy a fentebb említett tájak mellett a Hevesi-sík is a faj tradicionális költő- és gyülekezőhelye. A 90-es évek végén
folyó, célzott kutatások szerint a térségben 15-18
pár ugartyúk költött, az élőhelyváltás tényét bizonyítva szinte mind szántóföldi környezetben, kiváltképp kapás kultúrákban és gabonatáblák víznyomásos kopárjain. A térségen belül hagyományosnak mondható költőhelyei váltak ismertté a
déli pusztarészeken, így Tarnaszentmiklós, Pély,
Hevesvezekény és Átány határában. Nagyszámú
őszi gyülekezésének is hagyományos helyszínei voltak, így Kömlő, majd Tarnaszentmiklós
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határában éveken keresztül ugyanazon táblákon csoportosultak a premigrációs időszakban.
Napjainkban, bár az állomány egészét érintő,
átfogó felmérés elmaradt, de a korábban megismert, klasszikus költőhelyeiről származó alkalmi
adatai arra engednek következtetni, hogy költőállománya enyhén csökkent, valamint nagyobb
számú, őszi gyülekezései is elmaradtak az utóbbi
években.
Aranylile – Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
– Az ország szinte egész területén, de különösen
az Alföldön gyakori tavaszi átvonuló. Ebben az
időszakban leggyakrabban rövidfüvű pusztákon,
belvizes szántókon, őszi gabonavetéseken és lucernatáblákon találjuk, többnyire bíbicekkel vegyes csapatait. A Hevesi-sík a faj hagyományos
vonulóhelyei közé tartozik, az említett élőhelyek
nagyfokú reprezentáltsága révén a térség kora
tavaszi madáregyüttesének állandó, nagyszámú
képviselője. Általában egy-egy megfigyelhető
csapat néhány tíz vagy száz egyedből áll, de a
2000-es évek elején ezres nagyságrendű csapatai
is előkerültek. Az utolsó években – feltehetően
fészkelő állományának csökkenésével magyarázható módon – enyhén apadt a térségben átvonulók száma, valamint rekordszámú beözönlései is
elmaradtak.
Nagy goda – Limosa limosa Linnaeus, 1758 –
Hazánkban a mocsár- és szikes rétek, zsombékosok karakterfészkelője, és főként a Tiszántúl
nagyszámú, átvonuló madárfaja. Országos állománya az utóbbi években csökkenő tendenciát
mutat. A Hevesi-síkon az ezredfordulóig gyakorinak mondható, a nevezett élőhelyek rendszeres,
állandó fészkelője volt. Napjainkban állománysűrűsége a mindenkori vízellátottság függvényében
alakul, de a kedvező években is csak töredéke a
korábbi állománynak. Téli, tavaszi csapadékhiányos években a faj által preferált nedves élőhelyek a költési időszakra kiszáradnak, ilyenkor
valóban csak néhány pár marad a térségben, de
állománya a jó vízellátottságú években sem emelkedik 20–25 pár fölé, továbbá a tavaszi átvonulók
száma is messze elmarad a korábbitól. Így – a
vizes élőhelyek degradációjában megnyilvánuló,
lokális problémák mellett – feltételezhetően maga
az európai állomány is fogyatkozóban van.
Piroslábú cankó – Tringa totanus Linnaeus,
1758 – A nagy godához hasonló élőhely-prefe150

renciájú faj, ily módon a zsombékos mocsárrétek,
nedves és szikes rétek, árasztások jellegzetes,
csökkenő számú fészkelője. A Hevesi-síkon ezen
élőhelyek mellett előfordul a szántóföldeken kialakult belvizek – klasszikus élőhelyeihez képest
kopárabb – környezetében is. Ugyanebből, az élőhely-preferenciában mutatkozó hasonlatosságból
következik, hogy eredeti, természetes élőhelyeinek leromlása a piroslábú cankó esetében is állománycsökkenéshez vezetett, és bár ez még nem
olyan mértékű, mint a nagy godáé. Tény, hogy
az elmúlt 10–15 évben számos helyről eltűnt, és
ezekre már a kedvező vízborítású években sem
tér vissza.
Kuvik – Athene noctua Scopoli, 1769 – Az ország elsősorban síkvidéki tájainak gyakori fészkelője, különösen az Alföld mezőgazdasági területein él, ahol sűrűbben találhatók fészkelésre
alkalmas épületek, magtárak, tanyák, istállók.
Térségünkben a leggyakoribb bagolyfaj, az említett helyek mellett akár a nagyobb településeken, – így például Hevesen is – több pár fészkelőként van jelen. Állománya a keményebb, tartós
hóborítású telek esetén megfogyatkozhat, de kedvező zsákmányállat-kínálat esetén gyors regenerálódásra képes, ezért állománya hosszabb távon
stabilnak ítélhető.
Réti fülesbagoly – Asio flammeus Potoppidan,
1763 – Hazánkban a síkvidéki mocsár- és szikes
rétek, zsombékos sásrétek, esetenként szántóföldi kultúrnövények ritka, rendszertelen fészkelője. Inváziós években nagyobb számban is
jelentkezhet, eddig leírt legnagyobb beáramlása
2002-ben volt, amikor az Alföldön több, mint
230 pár költését regisztrálták (Oláh & Vasas,
2004). A Hevesi-síkon ingadozó számú, de rendszeres téli vendégként, ugyanakkor rendszertelen
fészkelőként tartjuk számon. Téli időszakban, a
száraz zsombékosokban, mocsárréteken kisebb
csapatokba verődve találjuk, jellemző előfordulási helyei szórtan az egész tájegységben, Sarudtól
Jásziványig megtalálhatók. Egyes években nagyobb példányszámú telelő csapatai is megjelennek, így például 2004-ben 25 példány telelt át
az Átány melletti kubikgödrökben. Fészkelőként
alapvetően ritka, vannak évek, amikor nem is kerül elő fészkelő pár. Míg átlagos zsákmányállatkínálat mellett 1–4 pár, addig inváziós években
12–15 pár megjelenésével is számolhatunk.
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Szalakóta – Coracias garrulus Linnaeus, 1758
– A faj eredeti, természetes élőhelyét a DunaTisza közén jellemző, fehérnyár ligeterdőkkel
mozaikoló homokpuszták és nedves gyepek alkották, de részben a kiterjedt odútelepítési programnak köszönhetően az Alföld más pontjain is megjelent, sőt egyes tájakon – többek között a Hevesisíkon, a Jászságban, és a Borsodi-Mezőségen –
jelentős állománynövekedés zajlott le az elmúlt
húsz év során. Térségünkben eredeti, természetes
élőhelyei a vízfolyásokat kísérő fehérnyár ligeterdőkre korlátozódtak (pl. a Hanyi-ér és a Laskópatak mentén), a költésre alkalmas odúk száma
pedig a zöld küllő (Picus viridis) mindenkori
állományától függött, ennek megfelelően a szalakóta ekkor még csak kisszámú fészkelőként volt
nyilvántartva. A 90-es évek elejétől indult intenzív odúkihelyezés – melynek során a mai napig a
térségben több mint 1000 darab odú került kihelyezésre – eredményeként állománya megsokszorozódott: a faj a gyepfragmentumokkal mintázott
szántóföldi élőhelyektől a nagyobb kiterjedésű,
fátlan szikes pusztákig szinte mindenütt megtelepedett. Jelenleg a Hevesi-sík költőállományát,
a természetes odúkat használó párokkal együtt,
120–140 párra becsüljük.
Búbos banka – Upupa epops Linnaeus, 1758 –
Eredeti, természetes élőhelyei az ártéri erdők,
karsztbokorerdők és a homokos talajú élőhelyek,
de előfordul és elterjedt az öreg fákkal, romos
épületekkel, tanyahelyekkel tarkított gyepterületeken, hagyományos művelésű, szántóföldi
környezetben vagy éppen állattartó telepeken is.
A Hevesi-síkon korábban a vízfolyásokat, főleg
a Hanyi-eret kísérő öreg füzesek jellegzetessége
volt, de az említett élőhelyeken történő megtelepedésével hamarosan általánosan elterjedt, és
az elmúlt húsz évben lezajlott állománynövekedésének köszönhetően napjainkra a búbos banka ténylegesen a térség jellegzetes madárfajává
vált.
Kis őrgébics – Lanius minor Gmelin, 1788 –
Hazánk síkvidéki, fákkal, fasorokkal szegélyezett füves élőhelyeinek, különösképp legelőinek jellegzetes, helyenként gyakori madara.
Országos állománya – egy, a 80-as években tapasztalt csökkenést követően – enyhén növekvő
tendenciát mutat. Lévén a faj természetes élőhelyei a hevesi táj meghatározó jellemzői, így a kis
őrgébics annak egyik legfontosabb karakterfaját
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jelenti. Azonban az elmúlt húsz év állományadatait vizsgálva – az országos tendenciákkal
szemben – hosszú távon egy gyakran erős ingadozás melletti, enyhe csökkenés, míg az utolsó
hét évet tekintve az állomány erőteljesebb megfogyatkozása mutatkozik (hozzátéve, hogy ez a
csökkenés a 2006-ban tapasztalt, átlagon felüli állományadathoz, 224 párhoz viszonyított).
Mindezek mellett is jelentősnek ítélhető délhevesi állománya a gyepterületeket szegélyező
fasorok, facsoportok megóvásával, a gyepek
kezelésének, elsősorban legeltetéses hasznosításának újbóli elterjedésével és a nagyobb testű
bogarakból álló zsákmányállat-kínálat fenntartásával őrizhető meg.
Sárgacsőrű kenderike – Carduelis flavirostris
Linnaeus, 1758 – Elsősorban a déli, ürmös
pusztarészek ritka, de jellegzetes téli vendége.
Jellemző előfordulási helyei a jásziványi Csukás
és a tarnaszentmiklósi Hamvajárás, ahol 50–100
példányos csapatai rendszeresen előfordultak.
Az utóbbi években több télen is elmaradt, ami
magyarázható állománycsökkenéssel és/vagy a
hagyományos telelőterületeken, a legeltetéses
használat megszűnéséből adódó, kedvezőtlen folyamatokkal.
Hósármány – Plectrophenax nivalis Linnaeus,
1758 – Nagy kiterjedésű, fátlan gyepeken és
szántóföldi környezetben egyaránt előforduló
téli vendég. Általában egyesével vagy néhány
példányból álló csapatokban, évenként rendszertelenül jelenik meg. Hagyományos előfordulási helyeinek számít a poroszlói Nagy-állás, a
tiszanánai Magas-határ és a déli területek pusztái
(pl. Csukás, Ludas), de alkalmi megjelenésére
másutt is számíthatunk.

R itkaságok
E fejezetben számos olyan, országos viszonylatban is ritkaságnak számító faj szerepel, mely az
MME Nomenclator Bizottság ajánlása szerint leírásköteles, azaz az adott faj megfigyelése csak a
leírás alapján történő bírálatot követően kerülhet
a névjegyzékbe. Néhány faj esetében a megfigyelést – leírás hiányában – a mai napig nem fogadták el hivatalos formában, viszont meggyőződve
az adat hitelességéről, annak szerepeltetése mégis szükségesnek mutatkozik. Ezekben az esetek151
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ben a megfigyelés leírása mellett (-) jel szerepel,
míg a többi leírásköteles faj adatánál az aktuális
névjegyzék (Hadarics & Zalai, 2008) tekinthető
forrásnak.
Énekes hattyú – Cygnus cygnus Linnaeus, 1758
– Egy előfordulási adata származik a Hevesisíkról: 2001. február 25. – március 1. között 2 példány tartózkodott a kiskörei Nagy-Szegyerben
(Zalai T.)
Kis lilik – Anser erythropus Linnaeus, 1758 – A
szomszédos Tisza-tóról táplálkozni kijáró vadlúdcsapatok ritka, kisszámú tagja. Bizonyítottan
csak a 2000-es évek elejétől származó megfigyelései tanúsítják, hogy a faj a nagy lilik (Anser
albifrons) tömegeihez csatlakozva vonulása során rendszeresen érinti térségünket.
Örvös lúd – Branta bernicla Linnaeus, 1758 – A
többi ritka lúdfajhoz hasonlóan az örvös lúd is a
Tisza-tavi vadlúdmozgalomnak köszönhetően
jutott el térségünkbe. Egy megfigyelése ismert;
1999. december 20-án a sarudi Nánai-úti-dűlőben
került elő egy példánya (Borbáth P., Zalai T.)
Vörösnyakú lúd – Branta ruficollis Pallas, 1769
– A Hevesi-sík Tisza-menti térségében októbertől
márciusig tartózkodó vadlúdtömegek rendszeres
tagja. Az elmúlt húsz évben korábbi, alkalmi
megfigyelései rendszeressé váltak, és a néhány
példányos megfigyelések mellett megszaporodtak a nagyobb csapatok észlelései is (pl. 2011.
november 17. , Sarud, Rókalyuki-dűlő: 56 pld.
(Borbáth P.)).
Kékcsőrű réce – Oxyura leucocephala Scopoli,
1766 – 1987 tavaszán Hevesvezekény határában,
a Makkai-gyepen, vízimadarak által gyakran
felkeresett, időszakos vízállás közvetlen szomszédságában találták egy elpusztult példányát,
mely feltehetően a közeli villanyvezeték áldozata
lett. A tetem csontozata preparálva lett. (Balázs
T. szóbeli közlése)(-)
Rózsás gödény – Pelecanus onocrotalus
Linnaeus, 1758 – 2001. április 2–3. között fehér
gólyákhoz (Ciconia ciconia) társulva jelent meg
egy példánya Besenyőtelek határában (Borbáth
P., Fatér I. és mások).
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Vörös kánya – Milvus milvus Linnaeus, 1758 –
Térségünkben meglehetősen ritka faj, nyári kóborló, esetleg telelő példányainak alkalmi megkerülései lehetnek. 1998 és 2003 között a Hevesi-sík
és a Jászság határán, a Heves és Jászszentandrás
közötti határrészen egy példánya rendszeresen
áttelelt.
Fakó keselyű – Gyps fulvus Hablizl, 1783 –
A Hevesi-síkról két adata ismert, mindkettő
Jászivány határához köthető. 2007. május 24-én a
Telki-dűlőben figyelték meg egy példányát lucernatáblában, fehér gólyák között (Gombkötő P.);
valamint 2010. május 17-én egy legyengült példányt fogtak be a Görbe-majorban (Borbáth P.,
Sasvári J.). A madarat, felerősödése után, három
héttel később ugyanitt elengedték.
Fakó rétihéja – Circus macrourus Gmelin, 1770
– Ritka, kis példányszámú, de rendszeres tavaszi
és őszi átvonuló. A tojó és fiatal példányok más
Circus-fajoktól való elkülönítése gyakorlat hiányában nem egyszerű, emiatt valószínűleg több
példánya nem vagy tévesen kerül(t) meghatározásra.
Fekete sas – Aquila clanga Pallas, 1811 –
Mindössze három bizonyított előfordulása ismert
a térségből. 2002. március 6-án a kiskörei Nagyszegyerben, halastavi környezetben figyeltek meg
egy példányt (Zalai T.); 2003. januárjában több
napon keresztül tartózkodott egy öreg madár az
erdőtelki Puky-dűlőben (-), majd pedig 2013. január 12-én került szem elé Tiszanána határában. (-)
Törpesas – Aquila pennata Gmelin, 1788 – Több
bizonytalan határozás alapján történt megfigyelés
mellett, egy minden kétséget kizáró adata ismert
Besenyőtelek határából, ahol 2008. július 25-én
Kovács A. és társai figyeltek meg egy világos változatú példányt.
Fehérkarmú vércse – Falco naumanni Fleischer,
1818 – A térségből két adata származik: egy példány a jásziványi Pélyi-dűlőben került szem elé
1997. május 10-én (Zalai T.), míg a másik, szintén
egy példány megfigyelésére Kisköre üdülőövezetében került sor 2013. augusztus 30-án. (-)
Vándorpartfutó – Calidris melanotos Vieillot,
1819 – Ezidáig két bizonyított előfordulása ismert, mindkettő 1999-ből származik és egy-egy
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fiatal példányra vonatkozik. Szeptember 13-án
és 14-én a Hevesvezekény határához tartozó
Rakottyásban, árasztáson (Zalai T. és társai),
majd október 16-án (Zalai T.) és 26-án (Borbáth
P.) Tiszanánán a Legelő-dűlőben, belvizes szántón tartózkodott egy-egy példánya.
Cankópartfutó – Tryngites subruficollis Viellot,
1819 – A faj második, bizonyított hazai előfordulása a Hevesi-síkhoz kötődik, miután 1995.
augusztus 16–18 között egy adult példánya került elő egy libalegelőn, a pélyi Hatrongyoson
(Borbáth P. és tsai.).
Kacagócsér – Gelochelidon nilotica Gmelin,
1789 – Helyi viszonylatban rendkívül ritka, miközben a környező halastavakon és a Tisza-tavon
ritka, de rendszeres előfordulása ismert. 1999.
július 13-án a hevesvezekényi Rakottyásban,
árasztott területen figyelték meg egy példányát
(Borbáth P.).
Fehérszárnyú szerkő – Chlidonias leucopterus
Temminck, 1815 – A Hevesi-síkon megjelenése ritkaságszámba megy. 1996 áprilisában a
tarnaszentmiklósi Bogárzó-háton, majd 2004
és 2011 tavaszán szintén a tarnaszentmiklósi
Ludasban, árasztott területen jelentek meg kisebb, 10–60 példányos csapatai. Az utóbbi két
alkalommal 1–1 pár kései, költési időszakban történő, rendszeres megfigyelése alapján valószínűsíthető a faj költése.
Füleskuvik – Otus scops Linnaeus, 1758 – A térség rendkívül kisszámú, de rendszeres fészkelője.
Első, bizonyított fészkelése 1999-ből származik,
amikor a kömlői Kocsordosban szalakóta számára kihelyezett műodúban bukkantak 3 fiókás
fészekaljra (Ambrus B. és társai). Ezt követően
szinte minden évben előkerültek fészkelő párok a
tájegység különböző pontjairól.
Szikipacsirta – Calandrella brachydactyla
Leisler, 1814 – Ezidáig egy bizonyított előfordulása ismert: 1991. június 1-én Sarud határában
figyelték meg egy adult példányát (Ambrus B.).
Citrombillegető – Motacilla citreola Pallas, 1776
– 2003. augusztus 8-án a tarnaszentmiklósi
Ludasban, árasztott területen került elő a faj egy
fiatal példánya (Zalai T., Borbáth P.)
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Kövirigó – Monticola saxatilis Linnaeus, 1766
– A faj alföldi előfordulásainak rendkívül ritka
esete kötődik a Hevesi-síkhoz: 2003. április 30án egy adult hím példányt figyeltek meg Sarud
határában, a Büdös-kúti-dűlőben (Ferenc A.).
Fenyőrigó – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 –
Ebben a fejezetben természetesen mint fészkelő
faj kerül említésre, hiszen téli vendégként rendszeresen és gyakorta nagyobb csapatokban is
megjelenik a térségben. Első bizonyított költését
Egerfarmos mellől jegyezték fel (ENDES, 1981),
majd pedig 2012-ben Sarud határában figyelték
meg költését (Balázs Cs. szóbeli közlése).
Kis légykapó – Ficedula parva Bechstein, 1792
– Egy kivétellel minden esetben fiatal madarakra vonatkozó, alkalmi megfigyelései alapján
kisszámú, de rendszeres átvonulónak tekinthető. Előkerült Sarud és Újlőrincfalva határából,
de legtöbb megfigyelése a tarnaszentmiklósi
Ludasból származik.
Pásztormadár – Sturnus roseus Linnaeus, 1758
– Hazánkba történő beözönlésekor kóborló példányai szinte mindig elérik a Hevesi-síkot is.
Alkalmilag, seregélycsapatokban feltűnő, 1–2
példánya mellett jellemzően néhány tíz példányos csapatai fordulnak elő.
Sarkantyús sármány – Calcarius lapponicus
Linnaeus, 1758 – A térségben ritka téli vendég.
Az elmúlt húsz évből mindössze hét regisztrált
előfordulása ismert. A megfigyelések többnyire
egy-egy példányra vonatkoznak, de 10–30 példányos csapatait is észlelték.
Kerti sármány – Emberiza hortulana Linnaeus,
1758 – Ismert hazai költőterületein kívüli előfordulása rendkívül ritka. 1996. szeptember 13-án
Kiskörén, halastavi környezetben figyelték meg
egy fiatal példányát (Zalai T.).
Kucsmás sármány – Emberiza melanocephala
Scopoli, 1769 – A magyarországi megfigyelései
(napjainkig 11 adat) közül az első kettő a Hevesisíkról származik: 1995. június 23-án a tiszanánai
Magas-határ-dűlőben (Szegedi Zs. és társai),
majd 2000. május 12-én a pélyi Kelemen-dűlőben
(Fatér I. és mások) figyeltek meg 1–1 adult hím
példányt.
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Összegzés
Az előző fejezetekben a Hevesi-sík, mint egy
döntően mezőgazdasági hasznosítású agrár- vagy
kultúrtáj madárvilágának átfogó ismertetésére tettünk kísérletet. E rendkívül gazdag madárfauna
alapját és egyben legértékesebb részét – a múltbeli
és jelenkori élőhelyi jellemzőknek megfelelően –
egy sajátos, pusztai madárközösség alkotja a maga
fészkelő és vonuló/telelő karakterfajaival, ami
kiegészül az agrárbiotópokra általában jellemző
vázfajokkal és a ritka, alkalmi előfordulású, színező elemekkel. Az általános jellemzők mellett az is
nyilvánvalóan kirajzolódik, hogy ez a madárfauna
a hosszabb távú, évszázados léptékű változások
mellett, rövidebb, néhány évtizedes időtávban is
mérhető módon átalakul. A madárfauna dinamikus
változásának alapja egyrészt a társulásalkotó fajok
állományviszonyainak változása, esetenként egyes
fajok visszaszorulása vagy eltűnése, illetőleg más,
korábban kevésbé jellemző fajok elterjedése.
A vázfajok többségénél a rendelkezésre álló
adatsorok nem teszik lehetővé a hosszabb távú,
ezáltal megalapozott állományváltozási trendek
megállapítását, ugyanis legtöbb faj esetében az
csak ötéves viszonylatban ismert. Mindezek alapján viszont mindegyik vizsgált fajnál legfeljebb
az évjárathatásnak betudható elmozdulásokkal
jellemezhető, de alapvetően stabil állományviszonyokat tapasztalhatunk. További, más módszerrel és hosszabb időtávon is vizsgált fajok esetében már differenciáltabb képet kapunk, mivel
a ragadozómadár-fajok (pl. egerészölyv, vörös
vércse) esetében stabil vagy akár enyhén növekvő, míg a fogoly és a bíbic esetében egyértelműen
csökkenő állománytrendek vázolhatók fel.
Még változatosabb képet kapunk a karakterfajok ilyen jellegű vizsgálatakor, mindazonáltal e
fajcsoport esetében is általános érvényű megállapításokat fogalmazhatunk meg. A legfontosabb,
természetvédelmi szempontból is jelentős vonatkozású tapasztalat, hogy az eredeti, valóban pusztai
fészkelőtársulások karakterfajai közül szinte mindegyiknek tovább csökkent az állománya az elmúlt
húsz évben. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy
ezek a fajok kötődnek leginkább a táj eredeti állapotát reprezentáló, természetes vagy természetközeli
élőhelyeihez, esetünkben konkrétan a gyepekhez
és a természetes eredetű, vizes élőhelyekhez. Így
ezen fajok állománycsökkenése egyben a Hevesisík legfontosabb habitatjainak zsugorodását és/vagy
minőségi romlását is jelzik. Közülük is némely faj
154

(pl. hamvas rétihéja, túzok, ugartyúk) megkísérelte
ugyan a szántóföldi élőhelyekhez való alkalmazkodást, de az hosszabb távon sikertelennek bizonyult.
Mindeközben a napjainkra és térségi szinten inkább
jellemző, összetett agrárbiotópok karakterfajai körében stabil, esetenként növekedő állományviszonyokat tapasztalhatunk.
A fentiekből következően a Hevesi-sík madárvilágának karakterjegyeit és annak változásait
vizsgálva, a természetvédelem legfontosabb feladata, hogy táji léptékben minimálisan a jelenlegi
élőhelyszerkezetet, benne az élőhelyek minőségi
állapotát megőrizze, fenntartsa, ezen túlmenően
pedig a lehetőségek függvényében azokat fejles�sze. A térségre jellemző, főbb élőhelyi kategóriák
vonatkozásában mindennek gyakorlati megvalósulása a szántóföldeken a hagyományos, természetkímélő gazdálkodás és technológiák elterjedésében, a gyepek területarányának növelésében,
kedvező állapotukat fenntartó hasznosításukban,
a természetes vizes élőhelyek rehabilitációjában,
míg a fás vegetációk esetén természetességi állapotuk javításában kell, hogy kiteljesedjen.
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1. táblázat. A Hevesi-sík madárfajlistája. [1.: közösségi jelentőségű madárfaj 2.: Hevesi-sík Natura 2000 jelölőfaj 3.: hazai jogszabály
szerinti védettségi kategória (v: védett; Fv: fokozottan védett)]
Table 1.: Check-list of the Avifauna of Heves Plain [1.: Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC Birds Directive 2.: Designation
species of Hevesi-sík Special Protection Area (HUBN10004) 3.: National protection level (v: protected; Fv: strictly protected)]

Magyar név

Tudományos név

Anseriformes
Cygnus olor Gmelin,
bütykös hattyú
1789
Cygnus cygnus
énekes hattyú
Linnaeus, 1758
Anser fabalis Latham,
vetési lúd
1789
Anser albifrons Scopoli,
nagy lilik
1769
Anser erythropus
kis lilik
Linnaeus, 1758
Anser anser Linnaeus,
nyári lúd
1758
Branta leucopsis
apácalúd
Bechstein, 1803
Branta bernicla
örvös lúd
Linnaeus, 1758
Branta ruficollis Pallas,
vörösnyakú lúd
1769
Tadorna tadorna
bütykös ásólúd
Linnaeus, 1758
Anas penelope Linnaeus,
fütyülő réce
1758
kendermagos
Anas strepera Linnaeus,
réce
1758
Anas crecca Linnaeus,
csörgő réce
1758
Anas platyrhynchos
tőkés réce
Linnaeus, 1758
Anas acuta Linnaeus,
nyílfarkú réce
1758
Anas querquedula
böjti réce
Linnaeus, 1758
Anas clypeata Linnaeus,
kanalas réce
1758
üstökös réce
Netta rufina Pallas, 1773
Aythya ferina Linnaeus,
barátréce
1758
Aythya nyroca
cigányréce
Güldenstadt, 1770
Aythya fuligula Linnaeus,
kontyos réce
1758
Bucephala clangula
kerceréce
Linnaeus, 1758
Mergus albellus
kis bukó
Linnaeus, 1758
Mergus merganser
nagy bukó
Linnaeus, 1758
Oxyura leucocephala
kékcsőrű réce
Scopoli, 1769
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Galliformes
Perdix perdix Linnaeus,
fogoly
1758
Coturnix coturnix
fürj
Linnaeus, 1758
Phasianus colchicus
fácán
Linnaeus, 1758
Vöcsökalakúak Podicipediformes
Tachybaptus ruficollis
kis vöcsök
Pallas, 1764
Podiceps cristatus
búbos vöcsök
Linnaeus, 1758
vörösnyakú
Podiceps griseigena
vöcsök
Boddaert, 1783
feketenyakú
Podiceps nigricollis
vöcsök
C.L.Brehm, 1831
Gödényalakúak Pelecaniformes
Phalacrocorax carbo
kárókatona
Linnaeus, 1758
Phalacrocorax pygmeus
kis kárókatona
Pallas, 1773
Pelecanus onocrotalus
rózsás gödény
Linnaeus, 1758
Gólyaalakúak Ciconiiformes
Botaurus stellaris
bölömbika
Linnaeus, 1758
Ixobrychus minutus
törpegém
Linnaeus, 1766
Nycticorax nycticorax
bakcsó
Linnaeus, 1758
Ardea ralloides Scopoli,
üstökösgém
1769
Egretta garzetta
kis kócsag
Linnaeus, 1766
Egretta alba Linnaeus,
nagy kócsag
1758
Aredea cinerea
szürke gém
Linnaeus, 1758
Ardea purpurea
vörös gém
Linnaeus, 1766
Ciconia nigra Linnaeus,
fekete gólya
1758
Ciconia ciconia
fehér gólya
Linnaeus, 1758
Plegadis falcinellus
batla
Linnaeus, 1766
Platalea leucorodia
kanalasgém
Linnaeus, 1758
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3

Accipitriformes

Pernis apivorus
Linnaeus, 1758
Milvus migrans
barna kánya
Boddaert, 1783
Milvus milvus Linnaeus,
vörös kánya
1758
Haliaetus albicilla
rétisas
Linnaeus, 1758
fakó keselyű
Gyps fulvus Hablizl, 1783
Circaetus gallicus
kígyászölyv
Gmelin, 1788
Circus aeruginosus
barna rétihéja
Linnaeus, 1758
Circus cyaneus
kékes rétihéja
Linnaeus, 1766
Circus macrourus
fakó rétihéja
Gmelin, 1771
hamvas rétiCircus pygargus
héja
Linnaeus, 1758
Accipiter gentilis
héja
Linnaeus, 1758
Accipiter nisus Linnaeus,
karvaly
1758
Buteo buteo Linnaeus,
egerészölyv
1758
Buteo rufinus
pusztai ölyv
Cretzschmar, 1827
Buteo lagopus
gatyás ölyv
Pontoppidan, 1763
Aquila pomarina C.L.
békászó sas
Brehm, 1831
Aquila clanga Pallas,
fekete sas
1811
Aquila heliaca Savigny,
parlagi sas
1809
Aquila chrysaetos
szirti sas
Linnaeus, 1758
Aquila pennata Gmelin,
törpesas
1788
Pandion haliaetus
halászsas
Linnaeus, 1758
Sólyomalakúak Falconiformes
fehérkarmú
Falco naumanni
vércse
Fleischer, 1818
Falco tinnunculus
vörös vércse
Linnaeus, 1758
Falco vespertinus
kék vércse
Linnaeus, 1766
Falco columbarius
kis sólyom
Linnaeus, 1758
Falco subbuteo Linnaeus,
kabasólyom
1758
darázsölyv
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Darualakúak
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haris
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túzok
Lilealakúak
csigaforgató
gólyatöcs
gulipán
ugartyúk
székicsér
kis lile
parti lile
széki lile
aranylile
ezüstlile
bíbic
sarki partfutó
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fenyérfutó
apró partfutó
Temminkpartfutó
vándorpartfutó
sarlós partfutó
havasi partfutó

Falco peregrinus Tunstall,
1771
Gruiformes
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758
Porzana porzana
Linnaeus, 1766
Porzana parva Scopoli,
1769
Crex crex Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus
Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus,
1758
Grus grus Linnaeus,
1758
Otis tarda Linnaeus, 1758
Charadriiformes
Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758
Himantopus himantopus
Linnaeus, 1758
Recurvirostra avosetta
Linnaeus, 1758
Burhinus oedicnemus
Linnaeus, 1758
Glareola pratincola
Linnaeus, 1766
Charadrius dubius
Scopoli, 1786
Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758
Charadrius alexandrinus
Linnaeus, 1758
Pluvialis apricaria
Linnaeus, 1758
Pluvialis squatarola
Linnaeus, 1758
Vanellus vanellus
Linnaeus, 1758
Calidris canutus
Linnaeus, 1758
Calidris alba Pallas, 1764
Calidris minuta Leisler,
1812
Calidris temminckii
Leisler, 1812
Calidris melanotos
Vieillot, 1819
Calidris ferruginea
Pontoppidan, 1763
Calidris alpina Linnaeus,
1758
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Limicola falcinellus
sárjáró
Pontoppidan, 1763
Tryngites subruficollis
cankópartfutó
Vieillot, 1819
Philomachus pugnax
pajzsoscankó
Linnaeus, 1758
Lymnocryptes minimus
kis sárszalonka
Brünnich, 1764
Gallinago gallinago
sárszalonka
Linnaeus, 1758
nagy sárszaGallinago media Latham,
lonka
1787
Scolopax rusticola
erdei szalonka
Linnaeus, 1758
Limosa limosa Linnaeus,
nagy goda
1758
Limosa lapponica
kis goda
Linnaeus, 1758
Numenius phaeopus
kis póling
Linnaeus, 1758
Numenius arquata
nagy póling
Linnaeus, 1758
Tringa erythropus Pallas,
füstös cankó
1764
Tringa totanus Linnaeus,
piroslábú cankó
1758
Tringa stagnatilis
tavi cankó
Bechstein, 1803
Tringa nebularia
szürke cankó
Gunnerus, 1767
Tringa ochropus
erdei cankó
Linnaeus, 1758
Tringa glareola Linnaeus,
réti cankó
1758
Actitis hypoleucos
billegetőcankó
Linnaeus, 1758
Arenaria interpress
kőforgató
Linnaeus, 1758
vékonycsőrű
Phalaropus lobatus
víztaposó
Linnaeus, 1758
Larus melanocephalus
szerecsensirály
Temminck, 1820
Larus minutus Pallas,
kis sirály
1776
Larus ridibundus
dankasirály
Linnaeus, 1766
Larus canus Linnaeus,
viharsirály
1758
Larus fuscus Linnaeus,
heringsirály
1758
sárgalábú
Larus michahellis J.F.
sirály
Maumann, 1840
Larus cachinnans Pallas,
sztyeppi sirály
1811
Gelochelidon nilotica
kacagócsér
Gmelin, 1789
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Sterna caspia Pallas,
lócsér
1770
Sterna hirundo Linnaeus,
küszvágó csér
1758
Chlidonias hybrida
fattyúszerkő
Pallas, 1811
Chlidonias niger
kormos szerkő
Linnaeus, 1758
fehérszárnyú
Chlidonias leucopterus
szerkő
Temminck, 1815
Galambalakúak Columbiformes
szirti galamb
Columba livia Gmelin, 1789
Columba oenas
kék galamb
Linnaeus, 1758
Columba palumbus
örvös galamb
Linnaeus, 1758
Streptopelia decaocto
balkáni gerle
Frivaldszky, 1838
Streptopelia turtur
vadgerle
Linnaeus, 1758
Kakukkalakúak Cuculiformes
Cuculus canorus
kakukk
Linnaeus, 1758
Bagolyalakúak Strigiformes
gyöngybagoly Tyto alba Scopoli, 1769
Otus scops Linnaeus,
füleskuvik
1758
uhu
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Athene noctua Scopoli,
kuvik
1769
Strix aluco Linnaeus,
macskabagoly
1758
uráli bagoly
Strix uralensis Pallas, 1771
erdei fülesbaAsio otus Linnaeus, 1758
goly
Asio flammeus
réti fülesbagoly
Pontoppidan, 1763
Aegolius funereus
gatyáskuvik
Linnaeus, 1758
Lappantyú
Caprimulgiformes
alakúak
Caprimulgus europaeus
lappantyú
Linnaeus, 1758
SarlósfecskeApodiformes
alakúak
Apus apus Linnaeus,
sarlósfecske
1758
Szalakóta
Coraciiformes
alakúak
Alcedo atthis Linnaeus,
jégmadár
1758
Merops apiaster
gyurgyalag
Linnaeus, 1758
Coracias garrulus
szalakóta
Linnaeus, 1758
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Upupa epops Linnaeus,
búbosbanka
1758
Harkályalakúak Piciformes
Jynx torquilla Linnaeus,
nyaktekercs
1758
Picus viridis Linnaeus,
zöld küllő
1758
Dryocopus martius
fekete harkály
Linnaeus, 1758
Dendrocopos major
nagy fakopáncs
Linnaeus, 1758
Dendrocopos syriacus
balkáni fakoHemprich & Ehrenberg,
páncs
1833
közép fakoDendrocopos medius
páncs
Linnaeus, 1758
Dendrocopos minor
kis fakopáncs
Linnaeus, 1758
Verébalakúak Passeriformes
Calandrella
szikipacsirta
brachydactyla Leisler,
1814
Galerida cristata
búbos pacsirta
Linnaeus, 1758
Lullula arborea Linnaeus,
erdei pacsirta
1758
Alauda arvensis
mezei pacsirta
Linnaeus, 1758
Riparia riparia Linnaeus,
partifecske
1758
Hirundo rustica Linnaeus,
füstifecske
1758
Delichon urbica
molnárfecske
Linnaeus, 1758
Anthus campestris
parlagi pityer
Linnaeus, 1758
Anthus trivialis Linnaeus,
erdei pityer
1758
Anthus pratensis
réti pityer
Linnaeus, 1758
rozsdástorkú
Anthus cervinus Pallas,
pityer
1811
Anthus spinoletta
havasi pityer
Linnaeus, 1758
Motacilla flava Linnaeus,
sárga billegető
1758
Motacilla citreola Pallas,
citrombillegető
1776
Motacilla cinerea
hegyi billegető
Tunstall, 1771
barázdabilleMotacilla alba Linnaeus,
gető
1758
Bombycilla garrulus
csonttollú
Linnaeus, 1758
Troglodytes troglodytes
ökörszem
Linnaeus, 1758
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V

erdei szürkebegy

Prunella modularis
Linnaeus, 1758
Erythacus rubecula
Linnaeus, 1758
Luscinia luscinia
Linnaeus, 1758
Luscinia megahynchos
C.L. Brehm, 1831
Luscinia svecica
Linnaeus, 1758
Phoenicurus ochruros
S.G. Gmelin, 1774
Phoenicurus phoenicurus
Linnaeus, 1758
Saxicola rubetra
Linnaeus, 1758
Saxicola torquatus
Linnaeus, 1766
Oenanthe oenanthe
Linnaeus, 1758
Monticola saxatilis
Linnaeus, 1766
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758
Turdus merula Linnaeus,
1758
Turdus pilaris Linnaeus,
1758
Turdus philomelos C.L.
Brehm, 1831
Turdus iliacus Linnaeus,
1766
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758
Locustella naevia
Boddaert, 1783
Locustella fluviatilis Wolf,
1810
Locustella luscinioides
Savi, 1824
Lusciniola melanopogon
Temminck, 1823
Acrocephalus
schoenobaenus
Linnaeus, 1758
Acrocephalus scirpaceus
Hermann, 1804
Acrocephalus palustris
Bechstein, 1798
Acrocephalus
arundinaceus Linnaeus,
1758
Hippolais icterina Vieillot,
1817
Sylvia atricapilla
Linnaeus, 1758
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Sylvia borin Boddaert,
kerti poszáta
1783
Sylvia nisoria Bechstein,
karvalyposzáta
1795
Sylvia curruca Linnaeus,
kis poszáta
1758
Sylvia communis Latham,
mezei poszáta
1787
Phylloscopus sibilatrix
sisegő füzike
Bechstein, 1793
csilpcsalp
Phylloscopus collybita
füzike
Vieillot, 1817
Phylloscopus trochilus
fitiszfüzike
Linnaeus, 1758
sárgafejű
Regulus regulus
királyka
Linnaeus, 1758
tüzesfejű
Regulus ignicapilla
királyka
Temminck, 1820
szürke légyMuscicapa striata Pallas,
kapó
1764
Ficedula parva
kis légykapó
Bechstein, 1792
Ficedula albicollis
örvös légykapó
Temminck, 1815
kormos légyFicedula hypoleuca
kapó
Pallas, 1764
Panurus biarmicus
barkóscinege
Linnaeus, 1758
Aegithalos caudatus
őszapó
Linnaeus, 1758
Parus palustris Linnaeus,
barátcinege
1758
Parus ater Linnaeus,
fenyvescinege
1758
Parus caeruleus
kék cinege
Linnaeus, 1758
Parus major Linnaeus,
széncinege
1758
Sitta europaea Linnaeus,
csuszka
1758
Certhia familiaris
hegyi fakusz
Linnaeus, 1758
rövidkarmú
Certhia brachydactyla
fakusz
C.L. Brehm, 1820
Remiz pendulinus
függőcinege
Linnaeus, 1758
Oriolus oriolus Linnaeus,
sárgarigó
1758
tövisszúró
Lanius collurio Linnaeus,
gébics
1758
Lanius minor Gmelin,
kis őrgébics
1788
Lanius excubitor
nagy őrgébics
Linnaeus, 1758
Garrulus glandarius
szajkó
Linnaeus, 1758
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szarka

Pica pica Linnaeus, 1758
Corvus monedula
Linnaeus, 1758
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758
Corvus corone cornix
Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus,
1758
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758
Surnus roseus Linnaeus,
1758
Passer domesticus
Linnaeus, 1758
Passer montanus
Linnaeus, 1758
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758
Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758
Serinus serinus
Linnaeus, 1758
Carduelis chloris
Linnaeus, 1758
Carduelis carduelis
Linnaeus, 1758
Carduelis spinus
Linnaeus, 1758
Carduelis cannabina
Linnaeus, 1758
Carduelis flavirostris
Linnaeus, 1758
Carduelis flammea
Linnaeus, 1758
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758
Pyrrhula pyrrhula
Linnaeus, 1758
Coccothraustes
coccothraustes
Linnaeus, 1758
Calcarius lapponicus
Linnaeus, 1758
Plecrophenax nivalis
Linnaeus, 1758
Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758
Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758
Emberiza schoeniclus
Linnaeus, 1758
Emberiza melanocephala
Scopoli, 1769
Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

csóka
vetési varjú
dolmányos
varjú
holló
seregély
pásztormadár
házi veréb
mezei veréb
erdei pinty
fenyőpinty
csicsörke
zöldike
tengelic
csíz
kenderike
sárgacsőrű
kenderike
zsezse
keresztcsőrű
süvöltő
meggyvágó
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1. kép. Tisza folyó (B. Cs.)
Pic. 1. Tisza River

2. kép: A Mirhó-fok töve máig fennmaradt a kiskörei Tisza-híd alatt (B. Cs.)
Pic. 2. Mirhó fok at the Tisza bridge (Kisköre)
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3. kép. Így nézhettek ki a fokok révén időszakosan elárasztott fertők: a Porong-tava (B. Cs.)
Pic. 3. Characteristic land use with the inundated Porong tava

4. kép. A Kárpát-medence negyedidőszaki vízhálózata (Mezősi G. 2011 szerint, Borsy Z. 1989 nyomán, Gábris Gy. – Nádor A.
2007 adatainak felhasználásával). A – vízhálózat a negyedidőszak elején; B – jelenkori futásirány
Pic. 4: Water network of Carpathian Basin in Quaternary (relating to the work of G. Mezősi (2011) and Z. Borsy (1989), with the use of datas
collected by Gy. Gábris and A. Nádor (2007)); A – water network in the beginning of Quaternary; B – recent running way
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5. kép. A Hevesi-sík vízrajzi tengelye a Hanyi-ér (B. Cs.)
Pic. 5. Hanyi Brook is the main hydrological axis of the Heves Plain

6. kép. Pély melletti Ludas-fertő kedvezőbb vízháztartási viszonyait a Bútelki-főcsatorna biztosítja (B. Cs.)
Pic. 6. The Bútelki Canal supplies the water to the Ludas ferfő at Pély village
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7. kép. Esőzéseket követően a szikes laposok, erek megtelnek vízzel (S. A.)
Pic. 7. After rains the depressions are flooded and filled with water

8. kép: A Csörsz-árok egy jól látható szakasza Erdőtelektől északra (B. Cs.)
Pic. 8. A visible section of the Csörsz Ditch north to Erdőtelek village
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9. kép. Erdőssztyepp maradványa nagyúti Bene-teraszon (S. A.)
Pic. 9. Forest-steppe mosaic at Nagyút village

10. kép. Réti iszalag (Clematis integrifolia) (S. A.)
Pic. 10. Wild Clematis
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11. kép. Az Átányi Nagy-fertő szikes mocsara (S. A.)
Pic. 11. Alkalic marshland (Nagy-fertő) at Átány village

12. kép. Rucaöröm (Salvinia natans) (S. A.)
Pic. 12. Floating Watermoss
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13. kép. Belvíznyomta szántó gyékénnyel és magyar látonya telepeivel (S. A.)
Pic. 13. Inundated arable land with cattails and massive stands of Elatine hungarica

14. kép. Pocsolya- és magyar látonya (Elatine alsinastrum, E. hungaricum) nyers iszapon (S. A.)
Pic. 14. Elatine species on fresh muddy surface
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15. kép. Az elárasztott pélyi Ludas-fertő (S. A.)
Pic. 15. Flooded period of the Ludas-fertő (marsh) at Pély

16. kép. Fátyolos nőszirom (Iris spuria) (F. A.)

17. kép. Kisfészkű aszat (P. B.)

Pic. 16. Blue Iris

Pic. 17. Small-head Thistle
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18. kép. Parti sás (Carex riparia) (S. A.)

19. kép. Eperhere (Trifolium fragiferum) (S. A.)

Pic. 18. Greater Pond Sedge

Pic. 19. Strawberry Clover

20. kép. Fénylő borkóró (Thalictrum lucidum) (S. A.)

21. kép. Mocsári lórom (Rumex palustris) (S. A.)

Pic. 20. Shining Meadow Rue

Pic. 21. Marsh Dock
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22. kép. A mézpázsitos szikfokok a szikes pusztákon gyakori előfordulásúak (S. A.)
Pic. 22. The tall Puccinellia swards are common habitats on the Heves Plain

23. kép. Sziki őszirózsa (Aster tripolium) (S. A.)

24. kép. Félsivatagi jellegű vaksziknövényzet (S. A.)

Pic. 23. See Aster

Pic. 24. The desert-like blind-szik with Camphorosma
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25. kép. Henye káka (Schoenoplectus supinus) (S. A.)

26. kép. Henye tócsahúr (Peplis portula) (S. A.)

Pic. 25. Sharpscale Bullrush

Pic. 26. Water Purslane

27. kép. Belvizes szántó (S. A.)

28. kép. Vastag bajuszfű (Crypsis schoenoides) (S. A.)

Pic. 27. Inundated arable land

Pic. 28. Swamp Picklegrass
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29. kép. Gumós macskahere (Phlomis tuberosa) (S. A.)

30. kép. Hengeresfészkű peremizs (Inula germanica) (S. A.)

Pic. 29. Jerusalem Sage

Pic. 30. German Fleabane

31. kép. Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) (P. B.)

32. kép. Taréjos búzafű (Agropyron cristatum) (S. A.)

Pic. 31. Janka’s Penny-cress

Pic. 32. Crested Wheat-grass
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33. kép. Tarka nőszirom (Iris variegate) (S. A.)

34. kép. Koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris) (S. A.)

Pic. 33. Variegated Iris

Pic. 34. Fern-leaf Dropwort

35. kép. Löszös gyep töltésen (S. A.)
Pic. 35. Loessy grassland on canal’s dike
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36. kép. Halvány mályvarózsa (Alcea biennis) (S. A.)

37. kép. Szőrös vándorvirág (Helminthia echioides) (S. A.)

Pic. 36. Biennial Hollyhock

Pic. 37. Bristly Ox-tongue

38. kép. Löszös útszegély magas kígyószisszel (Echium italicum) (S. A.)
Pic. 38. Loessy edge with mass of Italian Viper’s Bugloss
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39. kép. Királydinnye (Tribulus terrestris) nyers homokon (S. A.)
Pic. 39. Caltrop on open sandy habitat

40. kép. Homoki kultúrtáj szántókkal, mezsgyével (S. A.)
Pic. 40. Sandy landscape with arable lands and buffer strip
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41. kép. Részben szikes gyepekhez köthető futóbogár a Brachinus plagiatus (K. V.)
Pic. 41. Brachinus plagiatus is characteristic Carabidae speces on alkalic grassland

42. kép. Ritkább sztyepp jellegű bogárfaj a Pterostichus inquinatus (K. V.)
Pic. 42. Pterostichus inquinatus is a rare steppic species
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43. kép. Balkáni elterjedésű ritkább faj a Polistichus connexus (K. V.)
Pic. 43. The Balcanic element Polistichus connexus is rare in Heves Plain

44. kép. Kevés dél-hevesi adattal rendelkezik a Harpalus zabroides (K. V.)
Pic. 44. Some locations were detected of Harpalus zabroides on Heves Plain

177

Szikfok – Dél-hevesi

tanulmányok

45. kép. Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) hernyója (L. Gy.)
Pic. 45. Tent Caterpillar Moth (Eriogaster catax)

46. kép. Sztyepplepke a térség (Catopta thrips) legértékesebb lepkefaja (K. T.)
Pic. 46. Catopta thrips is the most valuable butterfly species of the region
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47. kép. A törpeszender (Proserpinus proserpina) adathiányos faj a vizsgálati területen (K. Zs.)
Pic. 47. The Willowherb Hawkmoth has only few localities on the Heves Plain

48. kép. A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) a mocsárrétek jellemző karakterfaja (L. Gy.)
Pic. 48. The Large Copper is a typical characteristic species of meadows
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49. kép. A Tarna Kompoltnál (D. I.)
Pic. 49. Tarna stream at Kompolt village

50. kép. A Laskó patak Kerecsendnél (D. I.)

51. kép. A Hanyi-ér alsó szakasza (D. I.)

Pic. 50. Laskó Brook at Kerecsend village

Pic. 51. The lower section of the Hanyi Brook
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52. kép. A Laskó torkolata Sarudnál (D. I.)
Pic. 52. The confluence of Laskó Stream at Sarud village

53. kép. A Hanyi-ér fátlan borítottságú szakasza (D. I.)
Pic. 53. The treeless section of Hanyi Brook
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54. kép. Széles durbincs (Gymnocephalus baloni) (D. I.)
Pic. 54. Balon’s Ruffe

55. kép. Réti csík (Misgurnus fossilis) (S. A.)
Pic. 55. Weather loach
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56. kép. Nyílt, fátlan pusztai élőhelyek ritka, téli madárvendége a hósármány (Plectrophenax nivalis) (F. A.)
Pic. 56. The Snow Bunting is a rare wintering bird of open habitats

57. kép. Sordély (Miliaria calandra) (B. P.)

58. kép. Szalakóta (Coracias garrulus) (B. P.)

Pic. 57. Corn Bunting

Pic. 58. Roller
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59. kép. Barna rétihéja, a mezőgazdasági élőhelyek egyik leggyakoribb ragadozó madara a barna rétihéja (Circus aeruginosus) (K. A.)
Pic. 59. Marsh Harrier

60. kép. Fiatal vörös vércse (Falco tinnunculus) (F. A.)

61. kép. Egerészölyv (Buteo buteo) (F. A.)

Pic. 60. Young Common kestrel

Pic. 61. Great Buzzard
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62. kép. A kék vércse (Falco vespertinus) a Hevesi-sík egyik kiemelt jelentőségű madártani értéke (B. P.)
Pic. 62. The Red-footed Falcon is regarded as one of the highest avifaunistic asset of the region

63. kép. Fajgazdag gyomos szántószegély (S. A.)
Pic. 63. Species-rich edge of extensive arable land
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64. kép. A parlagi sas (Aquila heliaca) a Hevesi-síkon keresztül hódította vissza az Alföldet (K. A.)
Pic. 64. The Imperial Eagle colonised the lowlands in Hungary through the Heves Plain

65. kép. Mozaikos élőhelyek jellegzetes fészkelője a búbos banka (Upupa epops) (B. P.)
Pic. 65. Hoopoe prefers mosaic habitats for nesting
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66. kép. Fiatal hím karvaly (Accipiter nisus) (K. A.)

67. kép. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) (B. P.)

Pic. 66. Juvenile male Sparrowhawk

Pic. 67. Red-backed Shrike

68. kép. Szikespusztai mozaik Pély határából (S. A.)
Pic. 68. Alkalic mosaic vegetation at Pély village
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69. kép. Magyar szürke marha (B. Cs.)
Pic. 69. Hungarian Grey Cattle

70. kép. Legeltetés hatására kialakult békaszittyós (Juncus effusus) mocsárrét
Pic. 70. The Common Rush creates massive forms after heavy grazing on meadows
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71. kép. Füzes kaszálórét Pélynél (S. A.)
Pic. 71. Hayfields with willow treas at Pély village

72. kép. Az út menti fasorok fontos ökológiai szereppel bírnak (S. A.)
Pic. 72. The narrow tree lines have significant ecological role
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73. kép. Telepített kocsányos tölgyes (S. A.)

74. kép. Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) (S. A.)

Pic. 73. Pedunculate Oak plantation

Pic. 74. Broad-leaved Helleborine

75. kép. A szárnyékerdők megőrzésével számos faj természetvédelmi helyzete javítható (S. A.)
Pic. 75. Conservation status of different species is enhanced by the preservation of the tree groves
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76. kép. Selyemkóró (Asclepias syriaca) (S. A.)

77. kép. Pipacsos, több gyepszinttel rendelkező szegély (S. A.)

Pic. 76. Common Milkweed

Pic. 77. Multileveled grassland edge dominated by Common Poppy

78. kép. A kalászosok ritka gyomnövénye a védett konkoly (Agrostemma githago) (S. A.)
Pic. 78. The Corn Cockle is a rare protected weed of cereal fields
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79. kép. A réti fülesbagoly (Asio flammeus) a Hevesi-sík kis számú, de rendszeres fészkelője (F. A.)
Pic. 79. The Short-eared Owl is a rare but regular breeding bird of the Heves Plain
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