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1. Ökológiai alapismeretek

hAzánk élÔvIláGA II.

� A szén körforgása 

A növényeket azért hívjuk termelőknek, mert képesek a 
fotoszintézis folyamata során a légkörből vett szervetlen 
szén-dioxidból saját szerves vegyületeiket előállítani. Ez 
a szerves anyag halad végig a táplálékláncon. Ez a folya-
mat úgy záródik körré és jutunk vissza a kiindulási szén-
dioxidhoz, hogy minden élőlény a légzése során juttat 
vissza szén-dioxidot a légkörbe, illetve az elpusztult élő-
lények maradványaiból a lebontók segítségével szabadul 
fel szén-dioxid. Ez a körforgás évmilliók óta zajlik a termé-
szetben, tehát az a C atom, ami most bennünk található 
szerves vegyület formájában, lehet, hogy valaha egy dino-
szaurusz felépítésében vett részt. 

� populáció 

Egy faj azon egyedei, amelyek egy helyen, egy időben 
élnek, és egymás között szaporodnak. Például a Bükk 
hegység gímszarvasai és a Gemenci-erdő gímszarvasai 
két külön populációt alkotnak. A populációnak fontos 
jellemzője az egyedszám, amelynek nagysága a környezet 
eltartóképességétől függ. Ezt egy egereken végzett kísér-

Az élőlények egymás közötti kapcsolatait, környe-
zetükkel való kölcsönhatásaik törvényszerűségeit 
az ökológia kutatja. Az elnevezés Ernst Haeckeltől 
származik, és a görög oikos szóból ered, amely há-
zat, környezetet jelent. Környezet alatt az élőlények-
re ténylegesen ható tényezők összességét értjük, és 
megkülönböztetünk élettelen (fény, hő, levegő, víz, 
talaj) és élő környezeti tényezőket. Az élőlények soha-
sem elszigetelt egyedként léteznek a természetben, 
hanem egymással kölcsönhatásban vannak, és kiala-
kítják az egyed feletti szerveződési szinteket (populá-
ció, társulás, biom, bioszféra). Az egy életközösségben 
együtt élő élőlények között bonyolult táplálékhálóza-
tok fi gyelhetők meg, és ezáltal környezetükkel egyen-
súlyba lévő, önszabályozott rendszerek jönnek létre. 
Az életközösségekben az anyagok állandó körforgást 
végeznek az élettelen természet és a táplálkozási szin-
tek között. Ehhez az állandó körforgáshoz az energiát 
a napfény biztosítja.
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lettel lehet szemléltetni. Először elegendően sok táplá-
lékot adtak nekik, és egy üres ketrecet is összenyitottak 
a ketrecükkel. Ekkor az egyedszám nőtt, és benépesítették 
a második ketrecet is. A második kísérletben nem adtak 
elegendő táplálékot. Ekkor az éhező populáció szaporodá-
sa csökkent, több egér pusztult el, mint amennyi született, 
tehát az egyedszám kicsit csökkent. A harmadik esetben 
volt bőségesen táplálék, de nem nyitottak hozzá még egy 
ketrecet. Ekkor az elején nőtt az egyedszám, de agresszí-
vekké váltak, emiatt nőtt a halálozás, sokszor az újszülöt-
teket felfalták, így a létszám stabilizálódott.

� társulás 

Egy adott területen, meghatározott környezeti feltételek 
között együtt élő, egymással összehangolt kapcsolatban 
lévő növény- és állatpopulációk együttese. Elnevezésük 
általában a társulás jellegzetes növényei alapján történik, 
például a meredek hegyoldalakon kialakuló hársas-kőri-
ses, vagy a hegységeinkben jellemző gyertyános-tölgyes. 
A társulások fontos jellemzője a fajösszetétel, és a vízszin-
tes és függőleges térbeli elrendeződés.

� Biom 

A társulásoknak az éghajlati öveknek megfelelően elhe-
lyezkedő, sokszor egész kontinensekre kiterjedő nagy 
egységei. Például a trópusi esőerdők vagy a tajga. Ezek 
együtt a Föld bioszféráját alkotják, amely nem más, mint 
a levegőben, a szárazföldön és a vizekben élő összes élő-
lény együttese. Ebben a rendszerben minden mindennel 
összefügg, a Föld egyik pontján az élővilág vagy a kör-
nyezeti tényezők változása jelentős hatással lehet egy jó-
val távolabb lévő területre, az ott élő élőlényekre. Például 
az esőerdők irtása is hozzájárul ahhoz, hogy nő a szén-
dioxid-szint, és emiatt csökken a jegesmedvék élőhelye, 
mert a növekvő szén-dioxid-szint miatt nő az átlaghőmér-
séklet, és olvadnak a sarki jégtáblák. 

� ernst haeckel (1834–1919) 

Német biológus, fi lozófus. Nagyon sokoldalú személyiség 
volt. Német nyelvterületen ő volt a darwinizmus legfonto-
sabb népszerűsítője. Nevét az egyedfejlődés és törzsfej-
lődés kapcsolatát feltáró törvény kapcsán is ismerhetjük, 
és művészi természetábrázolásai is nagyon híresek. Filo-
zofi kus és elméleti biológiai indíttatásának megfelelően 
korát messze megelőzve 1866-ban alkotta meg annak 
a tudományterületnek, az ökológiának a nevét, amely ma 
a természet- és környezetvédelemnek a legfontosabb hát-
tértudománya. 

A környezet eltartóképességét bemutató grafi kon
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� klímazonális társulás 

A klímazonális társulások az éghajlati övnek megfelelően, 
azon belül pedig a hőmérsékleti és csapadékviszonyok 
függvényében kialakuló életközösségek. Tehát Magyaror-
szágon a lomberdők közül a hűvösebb, csapadékosabb 
helyeken bükkerdőket, a kicsit kevesebb csapadékkal ren-
delkező helyeken gyertyános tölgyeseket, a melegebb és 
alacsonyabb fekvésű középhegységi területeken pedig 
cseres-tölgyeseket találunk. 

� Intrazonális társulás 

Olyan társulások, amelyek kialakulását nemcsak a klíma, 
vagyis az éghajlat szabja meg, hanem valamilyen más kör-
nyezeti tényező lokális hatása. Például az alapkőzet lehet 
ilyen befolyásoló tényező, ezért a homokos és szikes te-
rületek életközösségei különböznek a klímazonális társu-
lásoktól. Befolyásoló tényező lehet még a vízborítottság, 
például a láperdők, láprétek és ligeterdők esetén. A dom-
borzati viszonyok jelentik a harmadik befolyásoló ténye-
zőt, ilyenek például a szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők.

� Bükkerdôk 

Általában középhegységeink 600 m-nél magasabb régiói-
ban találjuk meg. A magas, szürke, sima kérgű bükkök 
lombkoronája zárt, erősen árnyékoló. Cserjeszintje ezért 
nagyon fejletlen, leginkább csak a felnövekvő kis fák al-

2. A hazai erdôk

hAzánk élÔvIláGA II.

Magyarország a füves puszták és a lombhullató erdők 
biomjának határán helyezkedik el. A mezőgazdasági 
művelés elkezdése előtt hazánk területének 70%-át 
erdő fedte, ma ez 18%-ra zsugorodott. A 18%-nyi er-
dőnek is csak a fele hasonlít egy természetes erdőhöz, 
a másik fele sokkal kisebb fajgazdagsággal rendelke-
ző telepített erdő. Az erdőtársulások – ahogy a többi 
társulás is – két fő csoportra oszthatók: klímazonális 
és intrazonális társulásokra. A különböző erdők ál-
latvilága sok hasonlóságot mutat. Az elsődleges fo-
gyasztók általában a rovarok, a másodlagos fogyasz-
tók az énekesmadarak, a harmadlagos fogyasztók 
a ragadozómadarak. A vadászható fajok populációit 
(őz, szarvas, vaddisznó) az ember mesterségesen, ete-
téssel felduzzasztotta. Erdős területeket alapvetően 
a középhegységekben találhatunk, az alföldi erdők 
nagy része vagy a mezőgazdasági művelés áldozata 
lett, mint a tatárjuharos lösztölgyesek, vagy a folyó-
szabályozásoké, mint a ligeterdők jó része.

Medvehagyma
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kotják. Gyepszintjében is csak kora tavasszal, a fák lomb-
fakadása előtt virágzó hagymás, gumós növények a jel-
lemzőek, például medvehagyma, keltike. Áttelelő szerveik 
a kora tavaszi virágzáshoz szükséges tápanyagokat raktá-
rozzák. Jellemző árnyéktűrő fajok még a madársóska és a 
bükksás. 

� Ôserdô a Bükk hegységben 

Külső beavatkozástól mentes természetes életközössége-
ket ma már alig találhatunk a Földön. Tulajdonképpen csak 
a tengerek és a trópusi esőerdők ilyenek. Pont ezért nagyon 

nagy a jelentősége annak, hogy a Bükkben az Istállós-kő és 
a Tar-kő között van egy olyan kb. 23 hektárnyi Őserdő nevű 
terület, amit több mint 100 éve kivontak az erdőművelés 
alól. A 45-50 m magas, 180-200 éves bükkóriások „állva hal-
nak meg”. Különleges növényvilága miatt szigorúan védett 
terület, csak engedéllyel látogatható.

� tölgyesek 

Egy hegyoldalon közvetlenül a bükkösök alatt gyertyá
nos tölgyeseket találunk. Lombkoronájuk kétszintű, a felső 
szintben a kocsánytalan tölgy, az alsóban pedig a gyer-
tyán fordul elő. Emiatt itt is fejletlen a cserjeszint, főleg 
kecskerágó és fagyal alkotja. A gyepszintben itt is a kora 
tavasszal virágzó fajok dominálnak, például a bogláros 
szellőrózsa vagy a salátaboglárka. Ha ennél lejjebb eresz-
kedünk, akkor cserestölgyesbe jutunk. Itt a csertölgy és a 
kocsánytalan tölgy alkotja a laza, nem záródó lombkoro-
nát. Ebből következően fejlett cserjeszintet találunk, gala-
gonyával, kökénnyel, vadrózsával. A lágy szárú növények 
szintje nem csak tavasszal virágos. Jellemző az egyvirágú 
gyöngyperje, a tüdőfű, a harangvirág. 

� Fenyvesek 

Hazánkban a fenyőerdők zöme telepített erdő. Őshonos 
fenyveseket elszórtan, csak kis területeken találhatunk 
az Alpokalján, az Őrségben és a Bakonyban. Ma már a 
természetközeli erdőgazdálkodásnak köszönhetően az ülte-
tett fenyvesek helyére sok helyen – főleg a nemzeti parkok 
területén – próbálkoznak az eredeti őshonos növényzet 
visszatelepítésével. Nem könnyű, mert a lehullott tűlevél a 
viaszréteg miatt nagyon lassan bomlik le, emiatt humusz-
ban szegénnyé és savassá válik a talaj.

� természetközeli erdôgazdálkodás 

A régebbi gyakorlattal ellentétben, amikor az egyidős, 
(sokszor még sorba is ültetett) fákat tarvágással termel-
ték ki a gazdaságossági szempontok miatt, ma már sok 
helyen előtérbe került a szálalásos művelés. Ez azt jelenti, 
hogy nem egyszerre vágják ki a fákat az egész területen 
– ebben az esetben a talaj gyorsan lemosódik, és az újon-
nan ültetett csemetéknek sincs árnyék –, hanem az érett 
fákat szálanként vágják ki.

Madársóska 

Őserdő a Bükkben
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� szukcesszió 

A társulások időbeli egymás után következése. A szuk-
cesszió első lépése a valamilyen ok (pl. tűz pusztítása, 
alapkőzet talajelhordás miatti felszínre kerülése, vulkán-
kitörés) miatt kialakult, növényzet nélküli, kopár terület, 
például egy sziklagörgeteg benépesülése. A betelepülő 
pionírfajok általában gyors szaporodású, egyéves fajok, 
melyeknek lebomló szervesanyag-tartalma segíti a talaj 
kialakulását. Ezután új fajok jelennek meg, a nyílt szikla-
gyep fokozatosan záródik, azaz már nem látszik ki az alap-
kőzet. Egyre több lesz az évelő faj, fokozatosan kialakul 
a lejtősztyepprét. Ha a folyamat háborítatlanul zajlik to-
vább, akkor évek hosszú sora alatt elvezethet oda, hogy 
a talajban elegendően sok humusz halmozódik fel ahhoz, 
hogy kialakuljon a fás zárótársulás, pl. a hársas-kőrises 
erdő. Ehhez hasonló folyamat például egy homokpuszta 
benépesülése vagy egy tó feltöltődése is.

� zárótársulás 

Az adott éghajlati viszonyok között lehetséges legbo-
nyolultabb, legfajgazdagabb társulás. A szukcessziósor 
utolsó eleme. Ez a társulás hasznosítja leghatékonyabban 
a napfény energiáját, azaz a legtöbb szerves anyag terme-
lésére képes. Hazánkban általában lomberdő, a homoki 
szukcessziósor zárótársulása (pl. a homoki tölgyes).

A sziklagyepek hegytetőkön, napsütötte, meredek 
hegyoldalakon találhatók. A növényzet itt általában 
csak hézagosan borítja a felszínt, az alapkőzet foltok-
ban látható. A csekély talajborítás miatt az alapkő-
zetnek nagy hatása van az életközösségek összetéte-
lére, eszerint három fő csoportot különítünk el. Vul-
kanikus kőzeten, (pl. a Balaton-felvidéken, Zemplé-
ni-hegységben) szilikát-sziklagyepek alakulnak ki, kü-
lönböző páfrányokkal, varjúháj- és kövirózsafajokkal. 
A mész-köves területeken (pl. Bükk-hegység, Aggte-
leki-karszt, mészkő-sziklagyepek találhatók, jellem-
ző fajaik a kőtörőfüvek, nyúlfarkfüvek. Dolomithegy-
ségeinkben (pl. Vértes, Budai-hegység) a nagy fajgaz-
dagságú dolomit-sziklagyepek jönnek létre. Mindhá-
romra igaz az, hogy ún. nyitó- vagy pionír-társulások, 
vagyis egy élőhelyre elsőként betelepülő, szélsőséges 
feltételeket is elviselő, a talajképződés szempontjából 
fontos társulások, amelyekből kiinduló szukcesszió el-
vezethet a lejtősztyepprétek kialakulásához.

A sziklagyepek hegytetőkön, napsütötte, meredek 

3. sziklagyepek és sztyepprétek

hAzánk élÔvIláGA II.

Fürtös kőtörőfű 
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� lejtôsztyepprét 

Az alapkőzet közvetlen hatását itt már mérsékli az arány-
lag vastag és humuszban gazdagabb talajréteg. Nagyon 
fajgazdagok, vezérnövényei elsősorban az árvalányhajak, 
de sok más védett növény is él bennük. Az életközös-
ségben a csapadékellátottság miatt kettős – tavaszi, őszi 
– virágzás figyelhető meg. Tavasszal virágzó jelentősebb 
növényei: leány- és fekete kökörcsin, tavaszi hérics. Ősszel 
virágzók: szürke ördögszem, vetővirág. Állatai: fűrészes 
lábú szöcske, kékszárnyú sáska, nyerges szöcske, fürge és 
zöld gyík, rézsikló.

� Dolomit-sziklagyepek 

A dolomit a mészkőtől eltérően könnyebben aprózódik, 
de sokkal nehezebben oldódik. A talajképződés sokkal 
lassúbb folyamat, a meredek lejtőkön állandóan lefelé 
mozgó törmelék nagyon lelassítja a szukcesszió folyama-
tát. Emiatt a dolomitlejtők sokáig kőgörgeteges kopárok 
maradnak. Jelentőségüket egyrészt fajgazdagságuk adja, 
1 m2-en belül 40-50 faj is előfordulhat (csenkeszek, zsálya, 
kakukkfű stb.), és igen sok közülük védett: pilisi len, ma-
gyar gurgolya, apró nőszirom. Másrészt maradványfajok
ban gazdagok. 

� maradványfajok (reliktumfajok) 

Azok a fajok, melyek korábbi időszakok más éghajlati kö-
rülményei között éltek hazánkban. Később a megváltozott 
életfeltételek miatt nagy részük eltűnt, elvándorolt, de 
egyes különleges mikroklímájú helyeken néhány példá-
nyuk fennmaradt. Például az északi fekvésű, hideg mikro-
klímájú dolomitlejtőkön jégkori reliktumfajok maradtak 
fenn, mint a cifra kankalin. Természetesen ezek a marad-
ványfajok védettek vagy fokozottan védettek.

� pilisi len (linum dolomiticum) 

A len nemzetségbe tartozó évelő növényfaj. Tipikus ma-
radványnövény, jelentőségét az is fokozza, hogy a világon 
egyetlen állományát ismerjük, csak Budapest környékén 
a Szénás-hegycsoportban fordul elő, dolomit-sziklagyep-
ben. Borbás Vince fedezte fel a századfordulón. A termő-
hely nagy részét korábban sajnos fekete fenyővel ültették 
be, ezért az állomány nagysága jelentősen csökkent. Virá-
ga hasonlít a sárga lenhez, de levele más, töve fásodó.

Leánykökörcsin 

Apró nőszirom Pilisi len 
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� homoki gyepek 

A szukcesszió különböző fejlődési stádiumában lévő nyílt 
vagy zárt gyepek. Általában a buckatetőkön, ahol a ta-
lajvíz nehezebben elérhető, nyílt gyep fi gyelhető meg. 
A mohák és zuzmók mellett itt a homoki csenkesz, és a 
Petőfi -versekből is ismert királydinnye a legjellegzetesebb 
faj. A buckák oldalában már záródhat a gyep, megjelenik a 
homoki árvalányhaj és a báránypirosító. A buckaközökben 

nyárasborókások és homoki tölgyesek alakulhatnak ki. 
A különleges mikroklíma (pl. a nagy hőingás) miatt benn
szülött vagy endemikus fajok is jellemzőek.

� Bennszülött (endemikus) fajok 

Különleges, csak egy adott élőhelyen előforduló fajok, 
általában valami egyedi környezeti hatás miatt. A do-
lomit-sziklagyepek endemikus faja például a pilisi len. 
A homokpusztákon pedig ilyen növényünk a kései szegfű. 
Nevét virágzási idejéről kapta. Első nyíló virágaival ugyan 
már a nyár derekán találkozhatunk, de legszebb virág-
zása nyár végén, ősz elején fi gyelhető meg. Szürkészöld, 
20-50 cm magasra megnövő faj. Az idősebb tövek hajtásai 
elfekvők, szétterülők.

� Nyáras-borókások 

A Duna–Tisza közi buckákon gyengén humuszos ho-
mokon, a talajvíztől távol találhatók. A buckaoldalakon 
a társulás képére a ligetes megjelenés jellemző. A buc-
kaközökből gyökérsarjak útján „felgyalogolt” nyárfák a 
mostoha termőhelyi viszonyok miatt nem tudnak erdővé 
záródni, és csak szálanként jelennek meg. A borókák és 
a gyakran korcsnövésű fehérnyárak között nyílt vagy alig 
záródott gyepfoltok sorozata található. Növényzetének 
összetételét az említett cserje- és fafajok mellett a meszes 
homokpusztagyep lágy szárú fajai képezik, sok védett is 
van közöttük, mint a kései szegfű vagy a szamárkenyér. 
A nyárasoknak a buckaaljak jóval kedvezőbb vízellá tott-
ságú területein lehetőség nyílik a záródásra. 

4. homoki területek

hAzánk élÔvIláGA II.

Hazánk homokos területein, a Duna–Tisza közén, 
Nyírségben, Somogyban, a Kisalföldön az alapkőzet 
által meghatározott intrazonális társulásokat találunk. 
Az eredeti, klímazonális társulás ezeken a helyeken 
a pusztai tölgyes lenne, de mivel ezek mezőgazdasági 
művelésre alkalmas, jó talajú területek voltak, ezért a 
XVII. század végére gyakorlatilag kivágták a pusztai 
tölgyeseket. A szántóföldi növények azonban nem 
kötik meg olyan jól a talajt, így a homokos alapkőzetű 
területeken futóhomok alakult ki. Ennek megkötésére 
telepítették be 1770-ben az akácot, aminek ma már 
nem annyira örülnek a természetvédők. A homok-
felszín a szél által létrehozott buckák és mélyedések 
miatt nagyon változatos, különböző vízellátottságú 
és hőmérsékletű területek váltogatják egymást. Az itt 
élő növényeknek a vízhiány és a mozgó homok miatt 
mélyrehatoló gyökérzetük van, a szár gyakran földön 
fekvő, és jellemző a kis párologtató felület. 

Kései szegfű
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� Báránypirosító (Alkanna tinctoria) 

5-15 cm, alacsony, heverő szárú, kék virágú, évelő, védett 
növényünk. Az érdeslevelűek családjába tartozik, ennek 
megfelelően az egész növény sűrűn szúrós, sertesző-
rös, szürkés színű. Nevét onnan kapta, hogy gyökeréből  
a pusztai népek egykor festéket készítettek, és ezzel jelöl-
ték meg a bárányaikat.

� kiskunsági nemzeti park 

Második nemzeti parkunk, a hortobágyi után, 1974-ben 
alapították. A Duna–Tisza közének természeti, táji és nép-
rajzi értékeit őrzi. Ahogy a táj, úgy maga a nemzeti park 
is mozaikos, területe nem összefüggő, a védett részek kö-
zött szántóföldeket találunk. Területének kétharmadát az 
UNESCO 1979-ben bioszférarezervátumnak nyilvánította. 
Címerében a borókás, homokbuckás tájat és egy vércsét 
láthatunk, amint egy emberi kéz ezt hímes tojásként óvja. 
A fülöpházi buckavidék Közép-Európában egyedülálló, 
ugyanis csak itt találhatunk mozgó homokbuckákat. Vizes 
élőhelyei a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, foko-
zottan védett területek.

� Fehér akác (robinia pseudoacacia) 

Észak-Amerikából származó, nagytermetű, gyorsan növő, 
pillangós virágú fa. Előnyei közé sorolható, hogy faanyaga 
jól hasznosítható keményfa, virága pedig fontos mézelő. 
Hátrányai közé tartozik, hogy az akácerdő fajokban sze-
gény, csak nitrogéndús talajt elviselő fajokat találhatunk 
itt (pl. csalán, szeder, bodza), ugyanis az akác gyökerén 
nitrogéngyűjtő baktériumok élnek. Kiszorítja az őshonos 
fákat, társulásokat, és a másik betelepített fafajhoz, a feke-
te fenyőhöz képest sokkal nehezebben lehet visszaalakí-
tani az eredeti társulást, mert az akác gyorsan sarjad. 

Báránypirosító 

A buckák és a buckaközök társulás

Nyáras-borókás 
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� kialakulásuk 

Szikes területek a sztyeppklímában jöhetnek létre, ahol 
a talaj tavasszal rendszeresen átnedvesedik, nyáron vi-
szont kiszárad. Emiatt nyáron a talaj mélyebb rétegeiből 
kioldott sók a párolgás miatt felfelé vándorolnak, és a 

felszínen, vagy közvetlenül alatta kiválnak. Sztyeppklíma 
először kb. 7000 évvel ezelőtt volt jellemző hazánk alföldi 
részeire, kisebb ősi szikeseink ekkor jöttek létre, de a nagy 
szikespuszták kialakulásához (pl. Hortobágy) emberi köz-
reműködésre is szükség volt. Az ember ugyanis a folyó-
szabályozások során az árterületeket az élő víztől gátak-
kal elvágta, ekkor az egykori öntésterületeken megszűnt 
az évenkénti termékeny iszapréteg utánpótlása, és itt is 
megindult a szikesedés. 

� száraz szikesek 

Ezeket csak kora tavasszal borítja víz, ezután kiszáradnak. 
Az alacsonyabb sókoncentrációjú helyeken még összefüg-
gő gyepet találunk, ez a szikespusztarét, fő gyepalkotója a 
sovány csenkesz (nyáron a szárazság idején megpirosodik, 
ezért veresnadrág csenkesznek is hívják). Tömegesek még 
a cickafarkok, lóherék, sókedvelő növényeket még csak 
szórványosan találhatunk. Ezt az eredeti sztyeppes talajt a 
szél gyakran kifújja, azt mondjuk, hogy a szik padkásod-
ni kezd, azaz szikpadkák, másnéven szikfokok és mélyebb 
területek váltogatják egymást. Itt már nagyobb a só- és ki-
sebb a humusztartalom, ezeken a területeken jellemző az 
ürmös szikespusztarét. Itt a névadó endemikus sziki üröm a 
legjellemzőbb faj, és a magyar sóvirág színezi lilára a tájat 
nyár végén, hosszú ideig megmaradó „szalmavirágaival”. 
A mélyebb részeken, amit vaksziknek is neveznek, a só 
1-2 mm vastag rétegben kiválik, „kivirágzik” a szik. Itt már 
csak sótűrő növények maradnak meg, mint a bárányparéj, 
sziksófű és az orvosi székfű (kamilla). 

� nedves szikesek 

Nyár elejéig vízzel fedettek, és a nyári csapadékvíz is 
megmarad rajtuk. A talaj felszínét gyakran borítja egy 
kékmoszatfaj, amely egész testével fel tudja venni a vizet, 
és esők alkalmával a talajfelszínt csúszóssá teszi. Az eny-
hén sós nedves rétek tömeges növénye a fehér tippan, 
az erősen sós, nedves szikesekre jellemző a sziki mézpá-
zsit. Ezek néhol szikes tavak mentén jelennek meg, szikes 
mocsarak és nádasok környezetében. Mind a pusztának, 
mind a szikes tavaknak különleges az állat-, főleg a ma-
dárvilága.

Hazánk nagyon gazdag szikes területekben, a legje-
lentősebbek a Hortobágyon, a Kiskunságon, a Fertő 
tónál és a Körösök vidékén alakultak ki. Fennmaradá-
sukat az is biztosította, hogy nagy részük mezőgazda-
sági művelésre alkalmatlan, vagy csak meszezés után 
alkalmas. Ugyanis a szikes talaj nagy sótartalmú, nem 
morzsalékos, emiatt kevés levegő és víz tárolására ké-
pes. Ezekhez az extrém életfeltételekhez csak külön-
leges szárazság- és sótűrő növények tudnak alkal-
mazkodni. Jellemző rájuk az erős, nagy nedvszívó ké-
pességű gyökér, a talaj felszínén szétterülő hajtás és a 
pozsgás alkat. Sok itteni faj a tengerpartokon is elő-
fordul. A termőhelyi viszonyok (sókoncentráció, víz-
tartalom) kis területen belül is, térben és időben keve-
redve, mozaikszerűen váltakoznak. Egymástól 10-20 
cm-re találhatunk vízzel borított, és száraz, szik sóval 
fedett területeket, emiatt növény- és állatviláguk igen 
változatos, sok védett és endemikus faj él ezeken az 
élőhelyeken.

Hazánk nagyon gazdag szikes területekben, a legje-

5. szikes területek

hAzánk élÔvIláGA II.
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� szongáriai cselôpók 
 (lycosa singoriensis) 

Hazánk legnagyobb, és 
egyetlen védett pókfaja. 
Teste kb. 4 cm-es, kiter-
jesztett lábaival együtt a 
10 cm-t is elérheti. Szőrös 
külseje, óriási csáprágói 
és mérete a madárpók-
hoz teszik hasonlatossá. 
A szikes pusztákon, vala-
mint az ezekkel szegélyes 
homokos területeken él, 
30-40 cm mély függőle-
ges üregekben. Rendsze-

rint ennek a nyílásában figyel, és a farkaspókokra jellemző 
módon nem fogóhálóval, hanem lerohanással szerzi meg 
áldozatát. Kicsinyeit első vedlésükig a hátán hordozza.

� széki csér (Glareola pratincola) 

Rendszeres fészkelőnk, áprilistól szeptemberig találhatjuk 
meg Magyarországon, leginkább a Hortobágyon. A jó-
szágjárta, legeltetett szikes gyepeken fészkel, nem ritkán  
a kiszáradt marhatrágyára rakja tojásait, amely meglehe-
tősen jó hőszigetelő. A legelő jószág által felzavart rova-
rokra röptében vadászik, de rendszeresen lehet látni a ta-
lajon futkosó madarakat is rovarokat zsákmányolni. Nagy 
szeme, hegyes szárnya és villás farka mind a levegőben 
való vadászatot szolgálja. Fokozottan védett, a fészkelő  
állomány jelentősen csökkent.

Magyar sóvirág 

Szikestó (Sárszentágota)

Szongáriai cselőpók 
Széki csér 




