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I. kÖRNyEZETVÉDELEM

Környezetvédelem – olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi társadalmi tevékeny-
ség, amelynek célja az ember ipari és mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros 
következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennma-
radásának érdekében (Környezet és Természetvédelmi Lexikon). Tehát a környezetvédelmen – le-
egyszerűsített formában – azt a tevékenységet, magatartásformát, viselkedésmódot értjük, amely-
lyel természetes és mesterségesen kialakított környezetünket (kizárólag) az ember által okozott 
káros hatásokkal szemben védjük (Rakonczay 2001). Kialakulása a 70-es évekre vezethető vissza.

I.1. aLaPFogaLMak

I.1.1.a környezet fogalma

Az ember környezete a bennünket körülvevő világnak az a része, amelyben él és tevékenységét 
kifejti, azonos az élővilág életterével, a bioszférával.  A bioszféra  a földkéregnek (litoszférának), 
a vizeknek (a hidroszférának), és a légkörnek az atmoszférának az a része, amelyet az élőszerveze-
tek benépesítenek (Moser–Pálmai 1999). Ez földünk központja felé 10 kilométer körüli (vagyis a 
legmélyebben fekvő tengerfenék alja, illetve kutatófúrás talpa), felfelé pedig 150 kilométer körüli 
magasságban ér véget. A bioszféra része a technoaszféra is, mindazon objektumok összessége, 
amelyek az emberi tevékenység révén jönnek létre, és a természetben ember nélkül soha nem ke-
letkeznek. Környezetünk tehát élő élettelen, természetes és mesterséges alkotóelemeket tartalmaz.

A természetes környezet a világnak az a része, amely öröktől fogva létezik, amelyre az ember-
nek szüksége van, amellyel kapcsolatba került, vagy kerülhet, amelyet igénybe vesz, de amelynek 
létrehozásában nem vett és nem is vehet részt, vagyis a föld, a víz, a levegő, az élővilág és az ezek 
összességét jelentő táj. Az ember a természetes környezetét folyamatosan használja, átalakítja, 
rombolja, módosítja, szennyezi, miáltal az egy kritikus pontban megszűnik természetes környezet 
lenni. 

Mesterséges, művi, épített környezetnek tekintjük a Föld felületének azt a részét, amelyet az 
ember oly mértékben átalakított, beépített, leburkolt és benépesített, hogy azon a természetes ele-
mek nagyrészt megszűntek létezni, az ember által kialakított vagy létrehozott elemekkel szemben 
szerepük alárendelt, és fennmaradásukhoz az ember folyamatos közreműködése szükséges.

A szántóterületeket, faültetvényeket, átalakított legelőket is mesterséges környezetnek kell 
tekinteni, melyek bolygónk szárazföldi felületének mintegy felét teszik ki.

A környezet legfontosabb elemei:

I. a FÖLD

Alapkőzet
ásványvagyon
Barlangok
Termőföld, talaj
Domborzat

II.VÍZ Felszíni vizek
Felszín alatti vizek
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III. Levegő Alsó légkör (troposzféra)
Felső légkör

IV. 
ÉLŐVILÁG

Növényvilág
1. erdők
2. gyepek
3. nádasok
4. m e z ő g a z d a s á g i 

növények
állatvilág

5. vadon élő védett 
állatok

6. vadon élő nem 
védett állatok

7. védett háziállatok
8. nem védett 

háziállatok
Mikroorganizmusok

V. TÁJ Védett természetes táj
Nem védett kultúrtáj

VI.  
TELEPÜLÉSI 
kÖRNyEZET

Lakóterületek
Ipartelepek
Mezőgazdasági területek
Közlekedési útvonalak

Megkülönboztetünk mikro-, mezo- és makrokörnyezetet.  A helyiségekben, létesítményeken belüli 
térségeket nevezzük mikrokörnyezetnek, a településeknek a létesítményeken belüli térségeit mezo-
környezetnek, a települések határain kívül eső területeket pedig makrokörnyezetnek nevezzük.

A makrokörnyezet lehet 
• lokális (helyi)
• regionális 
• kontinentális 
• vagy globális 

Tehát környezetvédelmi szemszögből környezetnek tekintjük a földnek az emberi tevékenység 
által elérhető mélységű rétegeitől a légkör szennyezhető rétegeinek felső határáig terjedő, minket 
körülvevő világot.

I.1.2. környezetterhelés, környezetszennyezés, környezetkárosítás

Környezetterhelés, azoknak a tevékenységeknek az összefoglaló neve, amelyek veszélyeztetik 
környezetünket.

A környezetszennyezés az az emberi tevékenység, amely a környezeti elemek természetes tu-
lajdonságait hátrányosan megváltoztatja, ezáltal rontja az emberi életkörülményeket  (határértéket 
meghaladó terhelés). A környezet szennyezésének folyamata a szennyező források (anyagok, ener-
giák) kibocsátásaiból indul ki, terjedés útján jut el a behatolás, illetve a hatás helyére. 

A folyamatban használt fogalmak:
emisszió, a szennyező források kibocsátásai, 
transzmisszió, a szennyezés terjedése, 
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immisszió, a meghatározott helyen fellépő összegzett szennyezettség értéke (szennyezettségi 
koncentráció), 

intermedier, az a közeg, pl. víz, levegő, melyen a szennyező anyagok áthaladnak.
Az emmiszió forrásainak csoportosítása különböző szempontok szerint:

Csoportosítási szempont Emmisszióforrás 

Eredet szerint ipari, mezőgazdasági, közlekedési, lakossági

hely szerint
helyhez kötött pl. erőművi kémény 
mozgó gépjármű kipufogó

Időtartam alapján
folyamatos,
időszakos fűtési időszakban

Mennyiség alapján
állandó mennyiségű
változó mennyiségű

halmazállapot szerint gáz, folyékony

Kémiai felépítés szerint szerves vagy szervetlen,

Egyéb szempont mérgező vagy nem mérgező,

Az emisszió lehet:
• introvert emisszió, pl. egy ipari területen belüli hat az otttartózkodó emberekre és javakra;  
• extrovert emisszió, az ipari területen kívül hat az emberekre és a javakra. 

A transzmisszió lehet: lassú terjedési sebességű, közepes vagy gyors terjedésű transzmisszió, álta-
lában az intermedier függvényében.

A terjedés során a szennyező hatás gyengülhet (hígulhat), vagy akár erősödhet is, pl. vegyi 
közegben. Transzmisszió során, a szennyezés terjedése függ a szennyező anyagok mennyiségétől, 
minőségétől, a transzmissziós közeg jellemzőitől.  A terjedés során a szennyező hatás gyengülhet 
(hígulhat) vagy akár erősödhet is, pl. vegyi közegben. A szennyezők kezdeti nagyobb koncentráci-
ója a terjedés és hígulás következtében csökkenhet, megkezdődhet az öntisztulás folyamata. 

Az immisszió a környezetszennyezés utolsó folyamata. Az immisszió lehet: a befogadó által 
közvetlenül érzékelhető vagy közvetlenül nem érzékelhető, késleltetett káros hatású immisszió. 
A befogadót, ebben az esetben az embert vagy más élő szervezetet, mely a hatást, a károsodást 
elszenvedi receptornak nevezzük. Egyes anyagok, hatások azon tulajdonságát, hogy a receptorba/
receptorra jutva már kis mennyiségben azt károsítja, illetve elpusztítja, fozicitásnak nevezzük. 
Mérgező hatás esetén ez a toxicitás. Az immisszió általános környezeti mérséklésére nincs vagy 
korlátozott a gyakorlati lehetőség.  

• környezetkárosítás – az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik 
be.  A környezetkárosodás a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű válto-
zása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek 
eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatko-
zással vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetve, amely az élővilágot közvetlenül érinti 
(Természettudományi Lexikon). Tehát a környezetkárosodás a környezet valamely ele-
mének tulajdonságait oly mértékben változtatja meg, hogy azok természetes állapota csak 
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beavatkozással vagy azzal sem állítható helyre. Visszahat az emberre, de általában térben 
és időben eltolódva

I.1.3. a környezetvédelem célja és feladata

 A környezetvédelem elsődleges célja az ember egészségének és fennmaradásának biztosítása, 
anyagi és szellemi javainak védelme, környezetének az emberi tevékenységek káros következmé-
nyeitől való megőrzése, az ártalmak megelőzése, kiküszöbölése, elhárítása, és ha már bekövetkez-
tek, azok minél hatékonyabb ártalmatlanítása. 

A környezetvédelemi intézkedések az alábbi elemeket tartalmazza:
• Károkat megelőző védelem; 
• Okozott károk megszüntetése; 
• Emberi környezet fejlesztése; 
• Természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás. 

I.1.4. a környezetvédelem néhány alapelve

• A harmonikus fejlődés elve; 
• A megelőzés elve; 
• A károkozó egyén elve; 
• A nemzetközi együttműködés elve; 
• A társadalom részvételének elve (Paál Tamásné 1996); 
• Az élet fennmaradása az alkalmazkodóképesség függvénye; 
• Az élettelen környezet és az élővilág egymásra hatásának elve; 
• A környezet tudatos megváltoztatásának elve; 
• A természet átalakításának elve (Rakonczay 2001).

I.1.5. az ember védelme

• Kémiai ártalmak (feldúsulás a táplálékláncban);
• szöveti izgató hatások (por mechanikai hatása);
• Zaj- és vibrációs hatások (közlekedés, ultra- és infrahangok);
• sugárhatások (atombomba, fényintenzitás);
• Idegi megterhelés, stresszorok, káros pszichés ingerek (fáradtság, közlekedés miatti fe-

szültség);
• Tevékenység – káros mellékhatás észlelése esetén – módosítása;
• Városi környezetben élünk, koncentrált ártalmak közt, gyorsan észleljük, javítunk a hely-

zeten;
• Távoli térségekben (óceán, erózió) felhalmozódó szennyeződést nem észleljük közvetle-

nül, nem javítunk a helyzeten – távolinak tűnik vagy lehetetlennek a probléma.
• Nemzetközi együttműködések kellenek.
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I.1.6. a környezetvédelem történhet

• extenzív módon, káros emissziók csökkentése révén (kevesebb, semmi) (utólagos, füstöl-
gő kéményre szerelt leválasztó tisztítóberendezés);

• intenzív módon (megelőző, olyan technológia építése, amely során nem keletkezik füst)
• a kibocsátott anyag továbbjutásának megakadályozása révén. Immisszió helyén történő 

védekezés;
• védekezést akadályozó problémák. Gazdasági érdekeltség hiánya (pl. növeli az önköltsé-

get) Örökölt szennyezések (régi lerakók, elavult lakónegyed). szakmai ismeretek hiánya 
(új technológia miatt újfajta kibocsátás). Környezetszerető szemlélet, etika hiánya (üdülő-
hely szemetelése)

I.1.7. A környezet állapotát befolyásoló tényezők 

A környezet állapotát befolyásoló tényezők lehetnek:
1. kedvezőek (pl. a kőzetviszonyok, magas fekvés, jó éghajlat, erdőkben és vizekben való 

gazdagság, békés múlt, környezetbarát szomszédok, hulladékszegény ipar, alacsony 
népsűrűség, az átmenő forgalom hiánya stb.);  és

2. kedvezőtlenek, alsó fekvés, zaklatott múlt, háborús környezet, az alapközművek hiánya, a 
rendezett környezet iránti igénytelenség stb.). 

I.2. A TermÉszeTI erŐforrÁs

A természeti erőforrás fogalma tágabb értelmű, mint a környezeti alkotóelemeké. 
A természeti erőforrások a természetes környezet elemei közül az ásványvagyon, a talaj, a víz, 

a levegő és az élővilág, valamint a fűtőanyag nélküli energiaforrások (vagyis szél és a napenergia) 
gyűjtőneve. Természeti kincsnek nevezzük a tárgyiasult természeti erőforrásokat, vagyis a termé-
szetes környezet alkotóelemeit. 

I.2.1. A természeti erőforrások csoportosítása különböző szempontok szerint

I.2.1.1. Eredet szerinti csoportosítás

• földtani (eredetű) erőforrás az ásványvagyon, a talaj, a föld melege (geotermikus energia, 
földhő);

• vízi (eredetű) erőforrás a víz mint nyersanyag, a víz mint energia (árapály is), a víz mint 
közlekedési és fürdőzési közeg;

• légköri (eredetű) erőforrás a levegő mint nyersanyag, és a szélenergia;
• biológiai (eredetű) erőforrás a növényvilág, az állatvilág, a mikroszervezetek.
• földrajzi (éghajlati jellegű) erőforrás a földrajzi fekvés, a táj;
• világűrből eredő erőforrás a napsugárzás;
• fényjelenségek a természeti tünemények (északi fény, délibáb stb.). 

I.2.1.2. Tárgyiasultság szerinti csoportosítás

• a tárgyiasult természeti erőforrások közé tartozik: az ásványvagyon, a talaj, a vizek, a le-
vegő, valamint az élővilág.
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• nem tárgyiasult természeti erőforrás a föld melege, a szél (kinetikus) energiája, a napsu-
gárzás és a természeti tünemények. Az erőforrás megújulása szerint:

• meguújuló (folyamatosan megújítható) természeti erőforrások: a talaj, a föld melege, a 
víz, a levegő, a szélenergia, a növényvilág, az állatvilág, a mikroszervezetek, a földrajzi 
(éghajlati) eredetű erőforrások, a napenergia és a fényjelenségek;

• nem megújulok (illetve meg nem újíthatok): az ásványi eredetű nyersanyagok, illetve le-
lőhelyek;

• bővíthető (bizonyos határig) erőforrásoknak tekinthetők: a talaj és a biológiai eredetű erő-
források (pl. az erdők);

• nem bővíthető erőforrások: az ásványvagyon, a geotermikus energia, a víz, a levegő, a 
szélenergia, a földrajzi fekvés, a táj, a napsugárzás és a természeti tünemények.

I.2.1.3. Helyettesíthetőség szerinti csoportosítás

• pótolhatók vagy helyettesíthetők az ásványi anyagok, az energiahordozók és bizonyos 
mértékig a biológiai eredetű erőforrások egy része. Pótolhatók vagy egymással helyette-
síthetők pl. a fémek, a szén, a kőolaj, a gáz, a faanyagok vagy egy sor növényi rost;

• nem pótolható (vagy nem helyettesíthető) erőforrás a talaj, a föld melege, a víz, a levegő, 
a szélenergia, a biológiai és földrajzi eredetű erőforrások döntő hányada és a napsugárzás.

I.2.1.4. Beszerezhetőség szerinti csoportosítás

• beszerezhető, megvásárolható (egyes országok szempontjából), vagyis átmenetileg pótol-
ható erőforrások (pl. az ásványi anyagok, a fa, az élelmiszerek, a kőszén, a kőolaj stb.);

• nem szerezhető be és nem vásárolható meg pl. a talaj, a föld melege, a levegő, a szél, az 
éghajlati (földrajzi) erőforrások és a napsugárzás.

I.3. KörnyezeThAsznÁLAT

Környezethasználaton a természetes környezet alkotóelemeinek (pl. az ásványvagyon, talaj, víz, 
levegő, erdő, gyep stb.), illetve ezek összességének (mint pl. a táj) emberi célra történő igénybe-
vételét értjük.

A szárazulatok kétharmadát – az erdőket, a füves pusztákat, a vízfelületek többségét, a me-
zőgazdasági művelés alatt álló és a beépített területeket – az emberiség rendszeresen használja, 
veszélyezteti és szennyezi.

Egyre szűkül az a terület, amelyet csupán egy célra használnak, pl. csak legeltetnek, csak ha-
lásznak, csak vadásznak, vagy amelyen csupán fát termelnek.

Az ember természetátalakító tevékenységének kezdete óta a földkerekségen – a vizeket érintő 
kevés kivételtől eltekintve – minden földhasználat az erdő rovására következett be.

I.4. a kÖRNyEZETVÉDELEM ESZkÖZEI

jogszabályok, a szervezetek, a tudatformálás, a társadalmi támogatás, a gazdasági, az anyagi háttér 
a szankcionálása, széles körű nemzetközi kapcsolatok, a hulladékmentesítés, a környezettervezés, 
a kutatás és fejlesztés, a környezethasználati engedély, a termékdíj, a környezeti hatásvizsgálatok, 
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a környezetmodellezés, a környezeti mérő- és figyelőrendszer (monitoring), a környezetvédelem 
eszközei a környezetvédelem helyett egyre gyakrabban használják vagy ajánlják a környezetgaz-
dálkodás vagy a környezetfejlesztés kifejezést.

I.5. KörnyezeTGAzdÁLKodÁs, KörnyezeTTudomÁny, KörnyezeTTAn

Környezetgazdálkodás – a természetes és az ember alkotta környezet hosszú távra szóló szabá-
lyozott hasznosítása, tudatos, tervszerű fejlesztése és hatékony védelme az ökológiai rendszerek 
stabilitásának tartós fenntartásával és a társadalom igényeinek figyelembevételével. Olyan gaz-
dálkodási folyamat, amelyben az erőforrások felhasználása, a technika fejlesztése, a beruházások 
irányítása és az intézményi rendszer egymással összhangban fejlődik, s mindez lehetővé teszi az 
emberi szükségletek kielégítésének hosszú távú biztosítását. A környezetgazdálkodás nem a kör-
nyezetvédelem egy formája, hanem egy sajátos, a bioszféra hosszú távú érdekeivel összhangban 
lévő gazdálkodás. Tehát a környezetgazdálkodás más megfogalmazásban a környezet elemeinek 
minimális igénybevétele a megelőző védelem céljából (Faragó L. 2000).

A környezetgazdálkodás olyan sokrétű ismeretet feltételez, hogy szükségessé vált egy mult-
idiszciplináris alkalmazott tudomány a környezettudomány kifejlesztése, amely a környezetgaz-
dálkodás speciális kérdéseivel foglalkozó tudományos ismereteket összegzi. 

Környezettudomány – az emberi tevékenység, a természetes és művi környezet kapcsolatának 
tudománya.

célja az életet befolyásoló külső tényezők antropogén változásainak nyomon követése, ezek 
gazdasági és szociális következményeinek feltárása. Alapvető feladata a környezetet ért hatások 
és az emberi tevékenység mértékének matematikai modellekkel történő összekapcsolása. A mo-
dellek alapján a környezeti károk előre jelezhetők, illetve meghatározhatók azok a műszaki és 
jogi követelmények, amelyek betartása esetén a környezetet ért terhelés meghatározott határérték 
alatt tartható. Ily módon a környezettudomány megalapozza a környezetvédelmet, eredményei 
elengedhetetlenek a hatékony környezetvédelem számára. A környezettudomány kutatási területe 
kiterjed az összes földi szférára, így a légkörre, a hidroszférára, a talajra, a litoszférára és termé-
szetesen a bioszférára. Ezeket nem egymástól elszigetelve vizsgálja, hanem az egész környezetet 
összefüggéseiben szemléli, nagy figyelmet szentel a különböző szférák közötti kölcsönhatások 
(pl. anyag- és energiacsere) kutatásának. Műveléséhez több klasszikus tudományág módszerei-
nek együttes alkalmazása szükséges (Környezetvédelmi Lexikon). A tárgyi ismeretek mellett a 
„minden mindennel összefügg” filozófiára alapuló szemléletet tartja alapvetőnek. A környezettu-
domány és a környezetvédelem, egymást kiegészítik, de nem helyettesítik

A környezettan – földrajzi szemlélettel az ember és csoportjai, a társadalom földrajzi környe-
zet vizsgálatával foglalkozó, összetett tárgykörű tudományág. A környezettan és a környezettudo-
mány egymás hasonmásainak tekinthetők. 
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II. TERMÉSZETVÉDELMI bIoLógIa (CoNSERVaTIoN bIoLogy)
(sTANDOVáR-PRIMAcK 2001)

A természetvédelmi biológia új, multidiszciplináris tudomány. szükségességére a biodiverzitás 
feltűnően gyors, egyre nagyobb mértékű és egyre szembeszökőbb csökkenése hívta fel a figyelmet. 

A természetvédelmi biológia fő célja:
1. az emberi tevékenység fajok populációira, társulásokra és ökoszisztémákra gyakorolt ha-

tásainak vizsgálata; valamint ezzel összefüggésben
2. olyan gyakorlati módszerek kidolgozása, amelyek alkalmazásával megakadályozható az 

eredeti biodiverzitás csökkenése, és ha lehet, megoldható a veszélyeztetett fajok jól műkö-
dő társulásokba való visszaillesztése. 

Tehát a természetvédelmi biológia elsődleges célja a biológiai sokféleség hosszú távú megőrzése, 
a gazdasági megfontolások csak másodlagosak. 

A természetvédelmi biológia alapját a populációbiológia, a taxonómia, az ökológia, a 
biogeográfia és a genetika adja. A természetvédelmi biológia egyik fő sajátossága, hogy a felsorolt 
alaptudományok elméleteit és modelljeit gyakorlati feladatok megoldásában próbálja alkalmazni.

A természetvédelmi biológia legfontosabb feladatai a következők: 
• a fajok megőrzését szolgáló legjobb stratégia kidolgozása, 
• a természetvédelmi területek tervezésének kidolgozása, 
• a kis populációk genetikai sokféleségét megőrző tenyésztési programok kidolgozása, 
• a természetvédelmi megfontolások és a helyi lakosság érdekeinek összeegyeztetése. 

Eredményességének fokmérője, hogy sikerül-e megvédeni a fajokat, a társulásokat. ha a ma ve-
szélyeztetett fajok tovább élnek és fejlődnek eredeti élőhelyükön, akkor sikeres volt ez a tudo-
mány, ha nem, akkor viszont a legtetszetősebb elméletek kidolgozása ellenére is kudarcot vallott.

II.1. A TermÉszeTVÉdeLmI bIoLóGIA nÉhÁny ALApeLVe És eTIKAI meG-
foGALmAzÁsA

1. A fajok és életközösségek természetes sokféleségét meg kell őrizni. Az emberek lényük-
ből fakadóan szeretik, értékelik az élőlények sokféleségét. Ezt a jelenséget Wilson (1984) 

biofiliának nevezte el.
2. A populációk, fajok idő előtti – ember okozta – kipusztulását meg kell akadályozni.
3. Az ökológiai komplexitást fenn kell tartani.

Ez tulajdonképpen a biofília kiterjesztése, azt a tapasztalást jeleníti meg, hogy a 
természetes, s ezért összetettebb, gazdagabb természeti rendszerek jobban gyö- 
nyörködtetik az embert, mint a túlegyszerűsített, elszegényített kultúrtájak.

4. Az adaptív evolúció szükséges.
5. A biológiai sokféleségnek immanens értéke van. Ez az alapelv az ember számára hajtott 

haszontól függetlenül értékesnek tart minden életet, s ebből következően elítélendőnek az 
élet megjelenési formáinak elpusztítását.



13

III. TERMÉSZETVÉDELEM 

A természetvédelem olyan tudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, amelynek 
célja a természetélő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű fenntartása, kezelése és megőrzése 
(Környezet és Természetvédelmi Lexikon). 

III.1. A TermÉszeTVÉdeLem pArAdIGmÁJA

A természetvédelemmel kapcsolatos nézeteket és cselekvéseket meghatározó koncepció. A koráb-
bi paradigma az egyensúlyi paradigma, amely szerint az ökológiai rendszer, amelyet kilendítet-
tünk egyensúlyi állapotából visszatér abba, de csak akkor, ha kiküszöböljük az ember, állat okozta 
zavaró hatásokat. A természervédelmi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a természet bármely da-
rabja önmagában, a maga változatlanságában megőrizhető és megőrizendő. E szerint a közösségek 
zárt rendszerek. 

A nem egyensúlyi paradigma abból indul ki, hogy a természetes sokfajú közösségek nyitottak, 
ezért környezetükkel együtt – pl. a szomszédos társulásokkal való kontextusban – kell vizsgálni, 
ahonnan számos faj és a legkülönfélébb anyagok eredhetnek. Az új koncepció szerint egy táji ki-
terjedést elért vegetációtípus különböző foltok rendszere, amelyek különféle fejlődési állapotokat 
jelenítenek meg (és amelyek egymással úgynevezett kompozíciós egyensúlyban állnak). Az embe-
ri hatásokat, illetve a természetes diszturbációkat az új paradigmára alapozott természetvédelemi 
beavatkozásokat, de a védett területek méretének megválasztását is, és pl. arra intenek, hogy rajta 
szukcesszionálisan különboző állapotú foltok legyenek képviselve. Ezt a területméretet minimum 
dinamikus áreának nevezik (Környezet és Természetvédelmi Lexikon).

III.2. aLaPFogaLMak (RAKONcZAI 2001)

Az ukrán nyelvben természetvédelmen a megszokottnál tágabb tevékenységi kört értenek, amely-
ben többé-kevésbé az egész természeti környezet védelme (az erdőkkel, füves térségekkel, állatvi-
lággal együtt) benne foglaltatik. Ez magyarul inkább élővilágvédelmet, természetmegőrzést vagy 
környezetvédelmet jelent. Az angol irodalomban két szó, a conservation és a preservation hono-
sodott meg. A conservation megőrzést, tartósítást jelent, és a hosszú távú védelem megjelölésére 
szolgál, amit általában az élővilágra alkalmaznak, de tágabb értelemben az élettelen természeti 
értékek megóvását is jelenti. A preservation jelentése: megmenteni.

Környezetvédelem Environment Protection Охорона навколишнього середовища
Охорона довкілля

Természetvédelem Nature conservation Охорона природи

Környezet-és 
természetvédelem

Environment Protection 
and
Nature conservation

Охорона навколишнього природного 
середовища
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III.2.1. A természetvédelem szűkebb körű értelmezése

A szűkebb körűen értelmezett természetvédelem alatt azt a tevékenységet értjük, amely a jövőben 
védetté nyilvánítandó, vagy már törvényes oltalom alatt álló természeti értékek védelem alá helye-
zése, illetve megőrzése, fenntartása és közkinccsé tétele érdekében zajlik.

III.2.2. A természetvédelem szélesebb körű értelmezése

A természet egészére kiterjedő, általános, széleskörűen értelmezett természetvédelem (minden em-
beri tevékenység) korunkban már csak a természet általános kímélésével végezhető, a természet 
erőforrásait csak oly módon szabad felhasználni, hogy azok megújulására időt és teret engedjünk.

A természet igénybevételének módját, mértékét és ütemét a természetes életközösségek telje-
sítőképességéhez – ökológiai potenciáljához – valamint működésének ritmusához kell igazítani.

Az emberiségnek nem csak a különleges értékek megóvására, fenntartására és folyamatos 
működőképességének megőrzésére kell törekednie, hanem a még nagy tömegben előfordulók vé-
delmére is.

III.2.3. a természetvédelem céljai

A természetvédelem célja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti érté-
kek természetes vagy ahhoz közel álló állapotban és természetes változási folyamatban való meg-
őrzése, fenntartása és bemutatása révén azok közkinccsé tétele. Ezen belül a természetvédelem 
részletes célja:

• a természeti értékek megőrzése, megóvása, fenntartása és a fennmaradásukhoz szükséges 
feltételek megteremtése;

• az élővilág évmilliók alatt kialakult génvagyonának, sokféleségének, mint újratermelődő 
természeti erőforrásnak és kincsnek is a jelen és jövő nemzedékek számára való megőr-
zése;

• a védett növény- és állatfajok viselkedésének, szaporodásának figyelemmel kísérése révén 
a természetes jelző (indikátor) szerep betöltése;

• a (tudományos) kutatások külső, szabadtéri feltételeinek biztosítása;
• a természetvédelem népszerűsítése által a társadalom természetet védő magatartásának 

kialakítása céljából a nevelés, az oktatás, a képzés, a közművelődés és az ismeretterjesztés 
révén a tudatformálás elősegítése;

• a szabad idő minél nagyobb részben a természetben való eltöltésének elősegítése; az igé-
nyesebb pihenési formák lehetőségeinek megteremtése;

• a szanatóriumok; kórházak, gyógyhelyek és egyéb egészségügyi intézmények természeti 
környezetének megóvása, a gyógyforrások védelme és gyógybarlangok kijelölése útján a 
gyógyítás feltételeinek megőrzése, megteremtése vagy javítása;

• a természet látványa révén a közvetlen, a természetvédelem tárgyairól készülő fényképek 
és filmek, festmények, szobrok, zeneművek, irodalmi és egyéb alkotások létrehozása le-
hetőségeinek megteremtésével a művészetek támogatása és a közvetett gyönyörködtetés, 
s végül;
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• a nagyobb kiterjedésű védett földfelületeknek környezetvédelmi mintaterületekké való ki-
fejlesztése által a környezetvédelmi tevékenység magasabb színvonalra emelése.

III.2.4. a természetvédelem tárgyai

a természetvédelem tárgyát képezik azok a 
• a földtani, 
• víztani, 
• növénytani, 
• állattani, 
• tájképi és 
• kultúrtörténeti értékek, 

valamint az élőlények élő- és tenyészőhelyei, amelyek megőrzése és fenntartása tudományos, kul-
turális vagy gazdasági szempontból, ritkaságuk és különlegességeik miatt értékesek, vagy amelye-
ket az átalakítás, megsemmisülés vagy kipusztulás veszélye fenyeget 

FÖLDTANI ÉRTÉKEK

Barlang
sziklaalakzat
őskövület
hegy
Völgy
sziget
Puszta
Talaj
Kunhalom

VÍZTANI ÉRTÉKEK

Forrás
Folyóvíz
Vízesés
Tó
halastó
Fertő
Mocsár
Láp
Turján

TÁJKÉPI ÉRTÉKEK
Tájkép
Tájérték
Tájjelleg, tájformák

K U LT Ú R T Ö R T É N E T I 
ÉRTÉKEK

Műemléki környezet
Történelmi emlékhelyek
Irodalomtörténeti emlékhelyek
Népmondai emlékhelyek
Régészeti lelőhelyek
Néprajzi értékek
Temetők
Ipartörténeti emlékek
jellegzetes földrajzi pontok
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NÖVÉNYTANI ÉRTÉKEK

Növénytársulások védelme
Vizes növénytársulások
Nádas
Zsombéksásos
Láprét
Mocsárrét

Gyeptársulások
Kaszálórét
Lejtőfüves rét
Löszpusztarét
homokpusztarét
szikespusztarét
sziklagyep

Erdőtársulások
őserdők
Természetes erdők
Természetszerű,természetközeli 
erdők 
Kultúrerdők
Zárt erdők. Nyitott erdők
Gazdasági erdők
Véderdők
Természetvédelem alatt álló erdők, 
tájvédelmi erdők 
Fás területek
Fásítások
Élőfagyűjtemények

Mezőgazdasági növények
szántóföldi növények
Gyümölcsösök, szőlők, kertek

Növényfajok védelme
őshonos növényfajok
Bennszülött, endemikus fajok
Maradvány reliktum fajok
Adventív fajok
Veszélyeztetett növényfajok

Védett növényfajok

ÁLLATTANI ÉRTÉKEK

őshonos állatfajok
Bennszülött endemikus fajok
Maradvány reliktum fajok
Adventív fajok
Veszélyeztetett állatfajok
Védett állatfajok

III.2.5. a természetvédelem formái

Megőrző (hagyományos, passzív) természetvédelem:
 A kezdeti időkre jellemző, amikor a kijelölt oltalom alá vont területeket csak őrizték, de még 

akkor sem avatkoznak bele a természetes folyamatokba, ha azok a védett értékekre károsak. Az 
ilyen területeken a természetvédelmi hatóság gondoskodik a tudományos kutatások feltételeinek 
megteremtéséről, illetve megengedi; a természetben szabadon lezajló jelenségek megfigyelését

Cselekvő (aktív) természetvédelem:
Olyan természetvédelem, amely arra irányul, hogy amit az ember évszázadokon át elrontott, 

helyre kell állítani, valamint a területek már nem hagyhatók magukra, igénylik az ember folyama-
tos beavatkozását.
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Pl. mocsárrétek kaszálása, vízpótlás.

III.2.6. a természetvédelem szakaszai

• terjeszkedő (expanzív, extenzív) természetvédelem 
Extenzív természetvédelmi tevékenység – a hetvenes években fel gyorsult folyamat.
A területnövelő és egyéb természeti értékeket védelem alá helyező, kisebb fajlagos ellátást 

biztosító szakaszt nevezzük terjeszkedő, extenzív szakasznak, a munkát pedig extenzív természet-
védelmi tevékenységnek.

• fenntartó (intenzív) természetvédelem
A természetvédelem intenzív szakaszának tekintjük azt a védetté nyilvánítás után következő tevé-
kenységet, ami az eredeti állapot visszaállítására és a bemutatás lehetőségeinek megteremtésére 
irányul:

1. ha a védelem alá helyezett értékek még érintetlen állapotban vannak, vagyis helyrehozata-
lukról nem kell gondoskodni (ez lenne az ideális).

2. amikor a védett érték közkinccsé tétele, vagyis bemutatása sem tesz szükségessé időigé-
nyes, költséges beavatkozásokat.

III.3. a kÖRNyEZETVÉDELEM ÉS a TERMÉSZETVÉDELEM kaPCSoLaTa

A természetvédelem a környezetvédelem részének tekinthető. A környezetvédelem a „nagyobb”, 
az általánosabb, azon belül a természetvédelem a „kisebb” szakterület vagy tevékenységi kör. A 
természetvédelmi tevékenység a Föld felületének legfeljebb csak egyötödére terjed ki, míg a kör-
nyezetvédelem, élővilág-védelem stb. az egész földkerekségre kiterjed.

 Földünk szárazföldi felületének kb. a fele többé-kevésbé eredeti állapotban van, a területhez 
kötött természetvédelmi tevékenységet (vagyis a védelmet) legalább a szárazföldek egytizedére 
kellene kiterjeszteni. ukrajna területének 8%-a eredeti állapotban van, ebből 6,05 %, 3,3 millió ha 
része ukrajna természetvédelmi alapjának. 

A természetvédelemben kicsiben a környezetvédelem majdnem minden eleme megvan még, 
ha azokat másképpen nevezzük is (kivétel a levegővédelem). Minden természetvédelmi tevékeny-
ség egyben környezetvédelmi cselekedet is, de ez a tétel fordítva már nem igaz, a természetvé-
delem oltalma alatt álló területeket úgy kell tekinteni mint környezetvédelmi minta-, bemutató és 
modellterületeket.

 A környezetvédelem és a természetvédelem között jogilag a legmarkánsabb választóvonal 
a védetté nyilvánítás, ami a természetvédelemben mindig bekövetkezik: a környezetvédelemben 
pedig soha.

A természetvédelem mindig konkrét, amelyek földrészletekre, művelési ágakra, tulajdonosok-
ra, fajokra stb. vonatkozik, míg a környezetvédelem „csak” általában érvényes.
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IV. röVId TörTÉneTI ÁTTeKInTÉs

IV.1. A TermÉszeTVÉdeLem TörTÉneTe A VILÁGbAn

A céltudatos, felülről irányított, államilag (is) szervezett, tervszerű, intézményes természetvéde-
lem kezdetének világszerte az 1872-es esztendőt, a világ első nemzeti parkjának –az usA-ban 
található Yellowstone parknak – megalapítását tekintik
1872 – Megalakul a földkerekség első nemzeti parkja (Yellowstone). 
1902. március 19 – Párizs, Európai Egyezmény „A mezőgazdaság számára hasznos madarak védel-

méről” (általános védelmi kötelezettség, vadászati tilalom, vadászati módszerek korlátozása).
1909 – Európa első nemzeti parkja (Abisko, svédország).
1922 – Létrehozták a Nemzetközi Madárvédelmi Tanácsot (IcBP). 
1948 – Megalakul a Nemzetközi Természetvédelmi unió (IucN). 
1961 – Létrehozzák a Világ Természetvédelmi Alapot (WWF). 
1965 – Megalakul a Nemzetközi Vízivadkutató Iroda (IWRB). 
1968 – Megalakul a Római Klub. 
1970 – Az Ember és Bioszféra Programhoz (MAB) kijelölik a bioszféra-rezervátumokat.
1971 – Megkötik a nemzetkőzi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózko-

dási helyéről szóló Ramsari Egyezményt. 
1972 – stockholmi – az első – környezetvédelmi világkonferencia. Ettől a dátumtól számítjuk az 

intézményes környezetvédelem megjelenését. 
1972 – Létrehozzák a világ kulturális és természeti örökségéről szóló párizsi egyezményt (vi-

lágörökség).
1973 – Megkötik a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 

szóló washingtoni egyezményt (cITEs). 
1973 – Létrejött az Európai Nemzeti Parkok és Parkerdők (tájvédelmi körzetek) szövetsége (FNN-

PE). 
1979 – Megkötik a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló bonni egyezményt.
1979 – Elfogadják az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyei védelméről 

szóló berni egyezményt.
1982 – Természeti Világ-charta (World charter for Nature), a holisztikus elv megjelenése.
1985 – helsinki – s02 egyezmény: 1993-ig 30%-kal csökkentik a kén-dioxid-kibocsátást az 1980-

as szinthez viszonyítva.
1989 – Bázeli Egyezmény – veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzé-

séről és ártalmatlanításáról.
1991 – Földünkért... Az élet fenntartásának stratégiája címen megjelenik a második természetvé-

delmi világstratégia.
1992 – ENsZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (c02 egyezmény) (united Nations Framework 

convention on climate change, uNFccc, rövidebben Fccc) – New York: a kibocsátás 
2000-ig ne haladja meg az 1990-es szintet.
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1992 – Aláírásra megnyitják a Biológiai sokféleségről összeállított Riói Egyezményt.
1992 – Élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK – részletek a 12. fejezetben) habitats Directive – az 

Eu természetvédelmi jogszabályainak második alappillére, a Natura 2000 hálózat kijelölésé-
nek alapja (a madárvédelmi irányelv mellett).

1995 – hága, az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás a bonni 
egyezményhez kapcsolódik. 

1997 – Kiotói jegyzőkönyv az ENsZ Éghajlat-változási Keretegyezmény (uNFccc) kiegészítő 
jegyzőkönyve). A jegyzőkönyvben a fejlett országok vállalták, hogy a 2008–2012-es időszak-
ra átlagosan 5,2%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es bázisévhez 
képest.

2000 – cartagena jegyzőkönyv elfogadás. 
2000 – Víz keretirányelv (Water Framework Directive). 
2002 – johannesburg – a Fenntartható Fejlődés Világkonferencia.
2003 – Kárpátok Egyezmény. A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló kerete-

gyezmény aláírására 2003-ban Kijevben került sor. Az Egyezményt mind a hét aláíró tagállam 
(csehország, Lengyelország, Magyarország, szlovákia, ukrajna, Románia, szerbia) ratifikál-
ta. 2006. január 4-én lépett hatályba. célja: mértékadó módszerek kidolgozása az egyes élő-
helyek és fajok védelmére és fenntartható hasznosítására; az idegen fajok elterjedésének és a 
genetikailag módosított szervezetek bevezetésének megakadályozása; tudományos kutató és 
monitoring programok kidolgozása vagy segítése; valamint a Kárpátok Védett Terület háló-
zatának (carpathian Network of Protected Areas) további támogatása.

IV.2. fŐbb nemzeTKözI VILÁGszöVeTsÉGeK És eGyezmÉnyeK

IV.2.1. nemzetközi Természetvédelmi unió (IuCn)

Міжнародний союз охорони природи (МСОП)
A Természetvédelmi Világszövetség (International union for conservation of Nature and Na-

tural Resources, röviden IucN). A Világ Természetvédelmi szövetsége, Természet és Természeti 
Erőforrások Védelmének Nemzetközi uniója, Világ Természetvédelmi unió a világ hivatásos ter-
mészetvédelmi szervezete. 

Alapításának ideje: 1948, székhelye a svájci Gland.
Célja: 
• A természet, és különösen a biológiai sokféleség megőrzésének biztosítása, ami a jövő 

megalapozásának nélkülözhetetlen tényezője.
• Annak biztosítása, hogy a föld természetes erőforrásait mindenhol bölcs, méltányos és 

fenntartható módon használják.
• Útmutatás az emberi közösségek fejlesztéséhez, jó minőségű és ugyanakkor a bioszféra 

többi összetevőjével harmóniában álló életformák irányában.
Összefoglalva: Az egyezmények célja nemzetközi összefogással a természeti értékek és erő-

források megőrzése és fenntartható használatuk biztosítása.  
Az IucN főbb tevékenységei:
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• kiadványai, információszolgáltatási és oktatási munkája révén hozzájárul a környezetvé-
delem, a hosszú távú túlélés és az emberi jólét közti kapcsolatrendszerek globális tudatos-
ságának növeléséhez, fenntartja könyvtárát, mely az egyik legteljesebb természetvédelmi 
könyv- és kiadványtár a világon; 

• mértékadó állásfoglalásokat ismertet a környezet- és természetvédelemről, 
az IucN-tagok, Bizottságok és a Titkárság szakértelme alapján;

• országos és térségi stratégiákat dolgoz ki a fenntarthatóság, intézményes támogatás érde-
kében, az IucN Regionális és Területi Irodái vezetésével, kormányzatokkal és nem kor-
mányzati szervezetekkel együttműködve;

• hatást gyakorol a nemzeti és nemzetközi jogi és végrehajtási eszközökre a 
jövő nemzedékek környezeti jogainak biztosítása érdekében;

• aktívan részt vesz a természet és természetes erőforrások megőrzése, valamint a méltányos 
és fenntartható erőforrás-felhasználás szempontjából lényeges nemzetközi egyezmények 
előkészítésében.

Tagjai: 78 állam, 112 kormányzati és 735 nem kormányzati szervezet (többek között ukrán 
szervezetek is).

Az IucN működési formái:
• A Természetvédelmi Világkongresszus a tagok három évenként megtartott találkozója, 

ahol meghatározzák a működési irányelveket és az IucN program alapvetéseit;
• Évente egyszer megtartott kongresszus és találkozó, ahol a tagok megvitatják az éves költ-

ségvetést, a fő irányelvi kérdéseket, valamint áttekintik a program gyakorlati megvalósí-
tását;

• Bizottságok.

IV.2.2. Természetvédelmi Világalap (WWF)  

Всесвітній фонд природи, World Wide Fund for Nature, 
A világ legnagyobb nem kormányzati (civil) természetvédelmi szervezete.
Alapításának ideje: 1961. szeptember 11., egy svájci kisváros, Morges, székhelye a svájci 

Gland, tiszteletbeli elnöke Edinburgh hercege.
A WWF pandát ábrázoló lógója a természetvédelem világjelképévé vált. 
A nyolcvanas években a WWF fölismerte, hogy a veszélyeztető tényezők fokozódása miatt 

már nem elegendő és nem is lehetséges az egyes fajokat elszigetelten megvédeni. Az élőhelyeken 
átfogó programokra volt szükség, és a környezeti politika alakítása, valamint a társadalom széles 
körű támogatása is fontos szemponttá vált. 1986-ban az alapítvány World Wide Fund for Nature-re 
változtatta a nevét

Célja: 
Az élővilág sokféleségének megőrzése, az erőforrások fenntartható módon való hasznosítása, va-

lamint a környezeti szennyezések megszüntetése. Fontos feladata a talaj-, levegő- és vízvédelem is.  
A biológiai sokféleség megőrzéséhez terepi programok kidolgozásával és megvalósításával a 

politikai döntéshozók befolyásolásával és a társadalom szemléletének formálásával kíván hozzá-
járulni.  
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Európát érintő legnagyobb programjai: A Kárpátok Ökorégió Program, a Duna–Kárpátok 
Program és a Traffic Living Planet. 

A WWF tevékenysége ukrajnában:
1999-óta a Duna–Kárpátok Program keretén belül a WWF aktív munkát végez a Duna ukraj-

nai szakaszán lévő ökoszisztémák állapotának megőrzésében a természetes folyamatok helyreál-
lításában. 

2007-óta ugyancsak a Duna–Kárpátok Program keretén belül működni kezdett az ukrán Kár-
pátok természeti erőforrásainak megóvása és fenntartható hasznosítása projekt. (Сохранение и 
устойчивое использование природных ресурсов в Украинских Карпатах).

 Fő célja: az erdők védelme, a biodiverzitás megóvása és a helyi közösségek fejlesztése, vala-
mint a civil szervezetek fenntartása. 

IV.2.3. Római klub 

Римський клуб (club of Rome) 
Alakulásának ideje: 1968, A. Peccei gyáriparos és A. King kezdeményezésére.
Célja: A világ elé tárni az emberiséget fenyegető globális veszélyeket.
Feladata: a bolygók számára fontos kérdések megvitratása és azokról szóló jelentések kiadása.
Alapelvei:
Globális szemléletmód. Az egyre függetlenedő nemzetek egyedül nem tudják megoldani a 

globalizálódó problémákat.
• holisztikus gondolkodás és a problémák komplexitásának megismerése
• a jövő generációk sorsát meghatározó politikák és döntések interdiszciploináris és hosszú 

távú perspektívája.
Első jelentése: 1972, A növekedés határai.

IV.2.4. unesCo ember és bioszféra mAb program 

Программа «Человек и биосфера» (The Man and the Biosphere Programme (MAB)
Indulásának ideje: 1971
ukrajna 1973-ban hozta létra az usZsZK Tudományos Akadémiája nemzeti tanácsát 

uNEscO MAB uKRAjNA, amely azóta is működik.
Az egyezmény célja:
Az uNEscO (az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális szervezete) Ember 

és Bioszféra Programját (MAB) 1970-ben hirdették meg. A programban 14 nemzetközi téma és 
projekt szerepel, közülük a 8-as számú címe: Természetes területek és a rajtuk található genetikai 
anyag megőrzése. A program megvalósításának során világszerte védett területek hálózatát hozzák 
létre, ezek a bioszféra rezervátumok.

A bioszféra rezervátumok létesítésének célja: megőrizni a különböző természetes és a termé-
szeteshez közel álló ökológiai rendszereket, ezeken belül a növény- és állatfajokat és azok gén-
készleteit; meghatározott területeken változatlan körülményeket biztosítani az ökológiai és a kör-
nyezetvédelmi célú kutatások számára, hogy azok eredményei felhasználhatók legyenek a termé-
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szeti illetve a védett területek fenntartására; lehetőséget biztosítani az oktatás és a nevelés számára. 
Az egyezmény fontosabb tartalmi elemei:

A létrehozott bioszféra rezervátumoknak eleget kell tenniük a következő feltételek valamelyi-
kének:

• reprezentatív példája a természetes élőhelyeknek;
• különösen ritka populációk élőhelye vagy kivételes értékű, szokatlan természeti értékkel 

bíró terület, mint pl. egy globálisan veszélyeztetett faj populációja; 
• a hagyományos földművelés eredményeként létrejött harmonikus tájkép példája;
• megváltoztatott vagy degradált ökoszisztémák olyan példája, amely visszaállítható a ter-

mészetes állapotba.

Minden bioszféra rezervátumnak elegendő nagyságúnak kell lennie ahhoz, hogy hatékony ter-
mészetvédelmi egységet alkosson és megfelelő hosszú távú védelmet kell kapnia. A bioszféra 
rezervátumon belül a kiemelkedő természetvédelmi érték közvetlen megóvására magterületet je-
lölnek ki. A magterületek egyben fokozottan védett területek is. A bioszféra rezervátumok részei 
az uNEscO által nyilvántartott, a Föld különböző részein kijelölt bioszféra rezervátumok háló-
zatának. 

Ukrajnai Bioszféra Rezervátumok:

a bioszféra rezervátum neve alapításának ideje
csornomorszkij Fekete-tengeri; Чорноморський 1984
Aszkanyija-Nova; Асканія-Нова 1984
Kárpáti; Карпатський 1993
Duna Delta; Дельта Дунаю (ukrajna és Románia 
határain átnyúló)

1999

Keleti-Kárpátok; Східно-Карпатський (három 
országon átnyúló: Lengyelország, szlovákia és 
ukrajna)

1999

Krimi; Кримський 2000
sáckij; Шацький 2002
Nyugat-Poleszja; Західне Полісся (ukrán–lengyel) 2002

IV.2.5. Ramsari Egyezmény

Az egyezmény nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási 
helyéről szól.

Рамсарська конвенція (Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають 
міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахі)

 The convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl habitat
Az alapegyezmény kihirdetésének dátuma: 1971. február, Ramsar (Irán). A szerződés hatály-

balépése: 1975.
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ukrajna 1996. október 29-én csatlakozott az egyezményhez. ukrajna Legfelsőbb Tanácsa ha-
tározatba foglalta, miszerint ukrajna jogutódja a szovjetuniónak a Ramsari Egyezményben való 
részvételben.

2006-ban összesen 33 nemzetközi jelentőségű vizes élőhely volt kijelölve ukrajna területén. 
Ezek összterülete 676 251 ha. Ebből egy található Kárpátalján: a szineviri-tó. Ezenkívül még 23 
élőhely vár arra, hogy felvegyék a Ramsari Egyezmény jegyzékébe. A 23-ból kettő helyezkedik el 
Kárpátalján: a Fornosi és a csorne bagno.

Az egyezmény célja:
Az egyezmény megkötésének legfőbb célja a vizes élőhelyek megőrzéséhez szükséges nem-

zetközi jogi együttműködési keretek biztosítása volt. Az egyezményt a Nemzetközi Természetvé-
delmi szövetség (IucN) és a Nemzetközi Vízimadár és Vizes Élőhely Kutató Iroda kezdeménye-
zésére dolgozták ki – ez a legelső élőhelyvédelemmel foglalkozó nemzetközi természetvédelmi 
szerződés.

Az egyezmény fontosabb elemei:
A vízimadarak időszakos vándorlásuk idején országhatárokon repülnek át, így hatékony vé-

delmük sem oldható meg egyetlen állam területén érvényesíthető intézkedésekkel. A vízimada-
rak vándorlási útvonalán lévő – pihenő-, élő-, táplálkozó és fészkelőhelyként szolgáló – vadvi-
zek megóvását (és ezzel a vízimadarak életfeltételeinek biztosítását) nemzetközi tevékenységgel 
egybehangolt állami intézkedésekkel lehet biztosítani. szintén fontos célja az egyezménynek a 
vizes élőhelyeknek mint a világ legproduktívabb élőhelyeinek a megőrzése. Mindegyik, az egyez-
ményt elfogadó (szerződő) ország meghatározza területén a vadvizeket a Nemzetközi jelentőségű 
Vadvizek jegyzékébe történő bejegyzés céljából. A vadvizek határát pontosan meg kell határozni 
és térképen meg kell jelölni. Elsősorban a vízimadarak szempontjából bármely évszakban fontos 
vadvizeket kell a jegyzékbe felvenni. A szerződő fél által elfogadott főbb kötelezettségek:

• kijelöli területén azokat a vadvizeket, amelyeket a „nemzetközi jelentőségű vadvizek jegy-
zékébe” felvételre javasol; 

• tevékenysége során elősegíti a jegyzékben foglalt vadvizek megóvását: 
megfelelő kezelési-fenntartási tervet dolgoz ki és hajt végre, valamint szükség esetén a 
rontott-rombolt élőhelyek helyreállításáról gondoskodik; 

• a vadvizeket védett területté nyilvánítja, függetlenül attól, hogy azok a jegyzékben szere-
pelnek-e vagy sem, és gondoskodik azok felügyeletéről: a vadvizek élővilágával kapcso-
latos kutatást, adatcserét és tájékoztatást elősegíti;

IV.2.6. bonni Egyezmény (a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről)

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин або Боннська конвенція 
convention on the conservation of Migratory species of Wild Animals, cMs
Az egyezmény kihirdetése: 1979. július; hatályba lépése: 1983. 
ukrajna 1999 03.19, 535-XIV törvény 
Az egyezmény célja:
Az egyezmény alapvető célja a vonuló állatfajok védelme (a madarakon kívül az emlősök, ha-

lak és gerinctelenek is). Ezeknek a fajoknak a védelme ugyanis a teljes vonulási területükre ki kell, 
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hogy terjedjen és ez nemzetközileg egységes védelmi intézkedéseket igényel. A vándorló, vadon élő 
állatok hatékony megóvása minden olyan állam egybehangolt tevékenységét igényli, amelyeknek 
országhatárain belül az ilyen fajok életük bármely szakaszát töltik.

Fontosabb elemei:
A szerződéshez csatlakozó országok elismerik a vándorló életmódot folytató fajok megóvásá-

nak fontosságát, továbbá azt, hogy ennek eléréséhez szükséges a fajok elterjedési területét érintő 
államok megegyezése a védelem érdekében indított akciókban. Elősegítik a vándorló fajokkal 
kapcsolatos kutatásokat, azokban együttműködnek és támogatják azokat. Erőfeszítéseket tesznek 
bizonyos veszélyeztetett vándorló fajok azonnali védelmének biztosítása érdekében. A kedvezőt-
len védelmi helyzetű, illetve bizonyos vándorló fajok védelme és gondozása érdekében nemzet-
közi megállapodások megkötésére törekszenek. A szerződés függelékében sorolják fel azokat a 
fajokat, amely a szerződés hatálya alá tartoznak.

Az I. függelékben szereplő fajokat a kipusztulás veszélye fenyegeti teljes elterjedési területü-
kön vagy annak nagy részén.

A II. függelékben felsorolt fajok azok, amelyeket a kipusztulás közvetlen veszélye nem fenye-
get, de védelmi helyzetükre kedvezően hatna a nemzetközi megállapodásokkal elérhető együttmű-
ködés.

Az I. függelékben felsorolt vonuló állatfajok elterjedési területét érintő államoknak töreked-
niük kell arra, hogy megőrizzék, és ahol ez megoldható, helyreállítsák a fajok túlélése szempont-
jából kiemelt jelentőségű élőhelyeit. Tilos ezen fajok zsákmányolása – beleértve a vadászatot, 
halászatot, szándékos üldözést is. A szerződő országnak meg kell szüntetni, vagy minimumra kell 
csökkenteni minden olyan tevékenységet, amely a fajok vándorlását akadályozza, illetve mérsé-
kelni kell annak hatását.

A II. függelékben felsorolt fajok védelmének érdekében a részt vevő országok (amelyek terü-
letén a függelékben szereplő fajok életük bármely szakaszát töltik) egymás között külön megálla-
podásokat kötnek a vonulási útvonalon fekvő élőhelyek megőrzésére.

• megállapodás az afrikai és eurázsiai vonuló vízimadarak védelméről (AEWA);
• megállapodás az európai denevérek védelméről (EuROBATs);
• megállapodás a Balti- és az Északi-tenger kistestű cetféléinek védelméről (AscOBANs);
• megállapodás a Fekete-tenger, a Földközi-tenger és az egybefüggő atlanti területek cetfélé-
inek védelméről (AccOBAMs);
• memorandum a vékonycsőrű póling védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről;
• memorandum a hódaru védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről;
• megállapodás a Wadden see fókáinak védelméről;
• memorandum a tengeri teknősök és élőhelyeik védelméről az Indiai-óceán és Dél-Kelet-
ázsia területén (IOsEA); 
• memorandum a tengeri teknősök védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről Afrika 
atlanti partjainál;
• memorandum a túzok közép-európai populációjának védelméről;
• megállapodás az albatroszok és a hojszák védelméről (AcAP);
• memorandum a kasmíri gímszarvas (cervus elaphus bactrianus) védelméről;
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• memorandum a csíkosfejű nádiposzáta védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről
ukrajnára az alábbi megállapodások vonatkoznak: 
1. Az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről szóló megállapodás (EuROBATs) 
Угода про збереження кажанів в Європі (EuROBATs) (16.01.1994).
2. Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről 
Угода про збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA) 
(01.11.1999).
3. Megállapodás a Fekete-tenger, a Földközi-tenger és az egybefüggő atlanti területek cetfé-

léinek védelméről. 
Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря і прилеглої акваторії 
Атлантичного океану (AccOMBAs) (01.06.2001).

A memorandumok közül az alábbiak vonatkoznak ukrajnára: 
1. memorandum a vékonycsőrű póling védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről 

Кроншнеп (кульон) тонкодзьобий (Numenius tenuirostris);
2. memorandum a túzok közép-európai populációjának védelméről;

Середньоєвропейська популяція дрохви (Otis tarda);
3. memorandum a csíkosfejű nádiposzáta védelmére vonatkozó intézkedések feltételeiről 

(Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola)).
Európa területén a következő fajokat érinti az egyezmény:

borzas gödény
bukók minden faja
cankók
darvak
erdei szalonka
fehér gólya
fekete gólya
flamingók
godák
gulipánok
hattyúk
kanalas gém
királykák
légykapók, rigók minden faja
lilék
pártás daru
partfutók
pólingok
víztaposók minden faja
poszáták
sárszalonkák minden faja
sólyomalkatúak minden faja
székigólyák minden faja
vadludak
vadrécék
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IV.2.7. Washingtoni Egyezmény (a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzet-
közi kereskedelméről (cITEs))

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під 
загрозою зникнення (cITEs, Вашингтонська конвенція)

Az egyezmény kihirdetése: 1973. március, Washington; hatályba lépése: 1973. 
ukrajna 1999-ben csatlakozott (662-XIV 1999. 05. 24.).
Az egyezmény célja:
Az egyezmény célja a vadon élő veszélyeztetett állatok és növények bizonyos fajainak meg-

óvása a nemzetközi kereskedelem által történő túlzott kihasználástól. A vadon élő állat- és nö-
vényfajok a föld természeti rendszereinek pótolhatatlan részét képezik, s egyre nagyobb esztétikai, 
tudományos, kulturális, rekreációs és gazdasági értéket jelentenek.

Fontosabb tartalmi elemei:
Az egyezmény tiltja a kipusztulás veszélyével fenyegetett fajok nemzetközi kereskedelmét, il-

letve engedélyhez köti azon fajok forgalmát, amelyek még nem állnak a kipusztulás határán, de ez 
a kereskedelem miatt könnyen bekövetkezhet. Az előírások nem csak a faj élő egyedeire vonatkoz-
nak, hanem azok részeire (bőr, szőrme, csont, tojás, mag, hagyma, virág stb.) és származékaira is.

Az egyezmény I. függeléke azon kipusztulással fenyegetett fajok listáját tartalmazza, amelyek 
kereskedelmét különösen szigorúan kell szabályozni, nemzetközi forgalmuk csak védelmi célok-
kal lehetséges (pl.: állatkertek közötti csere szaporítási céllal).

A II. függelék tartalmazza azokat a fajokat, amelyeket bár jelenleg nem fenyegeti a kipusztulás 
veszélye, de ez bekövetkezhet, ha kereskedelmüket nem szabályozzák szigorúan, illetve azokat a 
fajokat, amelyek kereskedelmét az előbbiek érdekében kell szabályozni.

A III. függelék olyan fajokat sorol fel, amelyek kereskedelmében valamelyik szerződő ország 
más államok együttműködését igényli.

A függelékekben szereplő fajok példányainak belföldi, illetve nemzetközi forgalmát a szerző-
dő országok csak az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően engedélyezik.

(Az egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az egyedekre, amelyek beszerzése 
az egyezmény létrejötte előtt került sor. A kereskedelmi céllal tenyésztett, mesterségesen szapo-
rított I. függelékben szereplő fajok példányaira a II., III. függelékben szereplő fajokra vonatkozó 
szabályok érvényesek.)

Európát illetően az I. függelékben szerepelnek:
borzas gödény      
parlagi sas
vándorsólyom
galléros túzok       
rétisas
vidra

A II. függelékben szerepelnek:
bagolyalkatúak   
fekete gólya
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kanalas gém
sólyomalkatúak minden faja 
flamingók minden 
kékcsőrű réce minden faja
darvak minden faja
túzok
vörös nyakú lúd

Az egyezmény hatálya alá tartozó fajokkal csak meghatározott határátkelőhelyeken lehet kereske-
delmi tevékenységet lebonyolítani.

IV.2.8. berni Egyezmény (az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek 
védelméről)

Az egyezmény kihirdetése: 1979, Bern; hatályba lépése: 1982. június.
ukrajna 1996-ban csatlakozott, ugyan akkor a berni egyezményt harmonizálni kell az ukrán 

szabályozással. Egyes ukrán ökológiai jogszabályok ellentmondanak a Berni Egyezménynek. 
Az egyezmény célja:
Az egyezmény célja a legtöbb vadon élő állat- és növényfaj számára a védelem minimális 

szintjének biztosítása, fokozott védelem biztosítása a veszélyeztetett fajok számára, illetve a ter-
mészetvédelmi követelmények jobb figyelembe vételének biztosítása a különböző ágazati politi-
kák (tervezés, fejlesztés) kialakításánál. Ez az első olyan egyezmény, amely védelmet szándékozik 
biztosítani a teljes természeti örökség számára, és a természetvédelem minden vonatkozásában 
szabályzókat állít fel (fajvédelem, élőhelyvédelem, kereskedelem, vadászat, gyűjtés). A vándorló 
fajok teljes migrációs útvonalánakbiztosítása érdekében az Európa Tanács által kidolgozott prog-
ramhoz közép-kelet-európai és afrikai országok is csatlakozhatnak. 

Fontosabb tartalmi elemek:
A szerződő felek feladata, hogy megóvják, fenntartsák a vadon élő növények és állatok po-

pulációit, különös hangsúlyt fektetve a veszélyeztetett és sebezhető fajokra – beleértve a vonuló 
fajokat. A szerződő felek vállalt kötelességei:

• megteszik a szükséges intézkedéseket a vadon élő növény- és állatfajok védelmének bizto-
sítására, továbbá a veszélyeztetett természetes élőhelyek védelme érdekében;

• kiemelt figyelmet fordítanak azon területek megóvására, amelyeknek az I. és II. függelék-
ben felsorolt vonuló fajok vonulási útvonalain helyezkednek el, és azok telelő-, pihenő-, 
táplálkozó-, fészkelő- illetve vedlő helyéül szolgálnak;

• megakadályozzák a jelentős fészkelő- és pihenőhelyek szándékos tönkretételét vagy el-
pusztítását;

• lépéseket tesznek az őshonos, vadon élő fajok visszatelepítésére és a nem őshonos fajok 
betelepítésének ellenőrzésére.

Az egyezmény előírásokat tartalmaz a fajok, valamint az élőhelyek védelmére. Az egyez-
mény rendelkezései szerint egyes védett fajok esetében azok igénybevételének (vadászat, gyűj-
tés, tenyésztés stb.) engedélyezésénél fokozott gondossággal kell eljárni, a fajok egy további 
csoportjánál azok szabályozott hasznosításáról, illetve befogásáról (vadászatáról) van szó, bi-
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zonyos fajok esetében azok teljes körű védelmét kell biztosítani. hasonló fokozatosságot ír elő 
az egyezmény az érintett fajok élőhelyeinek megőrzése érdekében is.

Az egyezmény kimondja azt is, hogy minden veszélyeztetett természetes élőhelyet védeni 
kell, tekintet nélkül arra, hogy milyen fajnak ad otthont.

Az egyezmény a kipusztulással fenyegetett, illetve veszélyeztetett fajokat sorolja fel a függe-
lékekben – ezekre a fajokra és azok élőhelyeire vonatkozik.

I. függelékben szerepelnek a védett növényfajok (gyűjtésük, élőhelyük zavarása tilos),
II. függelékben vannak felsorolva a fokozottan védett állatfajok (befogásuk, vadászatuk, tar-

tásuk, élőhelyük zavarása tilos),
III. függelékben azon állatfajok listája szerepel, amelyeket védeni kell, de szabályozott hasz-

nosításuk (vadászat, kereskedelem) bizonyos keretek között megengedhető,
IV. függelékben szerepelnek a tiltott vadászati és befogási eszközök, módszerek.
Az egyezmény égisze alatt megkezdődött a különleges természetvédelmi jelentőségű terüle-

tekből (Areas of special conservation Interest, AscI) álló Páneurópai Ökológiai hálózat kialakí-
tása (EMERALD). 

A hálózat funkciója és szerkezete tekintetében nagyon hasonlít az Európai unió Natura 2000 
hálózatához. Különleges jelentősége, hogy létrehozásával Európa teljes területén kialakítható 
a természetvédelmi szempontból jelentős területek hálózata, függetlenül a részt vevő államok 
Eu -integrációs törekvéseitől, illetve azok megvalósulásának időpontjától. Az Európai unió  tag-
államaiban az AscI területek egyúttal a Natura 2000 hálózat részei is.

IV.2.9. nATurA 2000

A NATuRA 2000 az európai jelentőségű természeti területek hálózatának az elnevezése. Európai 
jelentőségűnek tekintendők azok az élőhelyek és fajok, amelyek az Európai unió területén ritkák, 
kipusztulással veszélyeztetettek, illetve jellemzőek Európa természeti képére. A NATuRA 2000 
elsősorban nem a természeti értékek emberi környezettől elszigetelt rezervátumokban történő 
megóvását helyezi előtérbe, hiszen Európában a természetes élőhelyek jelentős része extenzíven 
használt területek közé ékelődik. Egy terület NATuRA 2000 hálózat részévé kijelölése nem jelen-
ti az emberi tevékenységek korlátozását, ha azok környezetvédelmi szempontból fenntarthatóak, 
nem veszélyeztetik a területen található élőhelyek természetközeli állapotát, valamint a területre 
vonatkozó fajvédelmi célkitűzéseket.

A NATuRA 2000 hálózat kijelölésének jogi hátterét két irányelv adja: a madárfajok védel-
méről szóló Madárvédelmi Irányelv (Wild Birds Directive, 79/409/EEc), (1979), és a természe-
tes élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről szóló Élőhelyvédelmi Irányelv (habi-
tats Directive, 92/43/EEc) (1992). Az irányelvek közös célokat és feladatokat fogalmaznak meg, 
de a megvalósítás módját az unió országai eltérő környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális 
adottságaiknak megfelelően saját jogszabályok alapján, maguk határozzák meg. A Madárvédelmi 
Irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az irányelv I. függelékében feltüntetett ritka, veszé-
lyeztetett madárfajok élőhelyének védelmére Különleges Madárvédelmi Területeket (special Pro-
tection Area, sPA) jelöljenek ki. A kijelölés alapjául a legtöbb tagországban a BirdLife Internatio-
nal által kidolgozott Fontos Madárélőhely (Important Bird Area, IBA) kritériumrendszer szolgál. 
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Az Élőhelyvédelmi Irányelv a madarakon kívül minden más, a függelékeiben felsorolt állat- és 
növényfaj, illetve élőhelytípus védelme érdekében Különleges Természetmegőrzési Területek 
(special Areas of conservation, sAc) kijelölését írja elő. Azokkal a területekkel kapcsolatban, 
amelyek a Natura 2000 hálózat elemei, a következő lehetőségek és kötelezettségek nyílnak meg:

• lehetőség és kötelezettség a területek és fajok jogi védelmére (jogérvényesítés hazai és 
nemzetközi szinten);

• kötelezettség a fajok és életközösségek állapotának állandó nyomonkövetésére, fennmara-
dásának biztosítására (monitoring, kezelési tervek készítése, hatásvizsgálatok készítése a 
fejlesztési tervek kapcsán stb.);

• lehetőség a különböző Eu-források (pl. LIFE) felhasználására a területek rehabilitációjá-
ra, élőhely-helyreállítások kivitelezésére, integrált szemléletformálásra stb.

ukrajna nem tagja az Európai uniónak, ugyanakkor a tudományos körökben egyre gyakrab-
ban felvetődik az az igény, hogy ukrajnában is kerüljenek kijelölésre NATuRA 2000 területek. 
Erre jogi keretet biztosíthat a Berni Egyezmény, melyre már számos javaslat és konkrét megoldás 
is született. 

IV.2.10. az  Európai Ökológiai Hálózat (EECoNET – European ECoiogical NETwork)

Európára kiterjedő ökológiai hálózat létrehozásának gondolatát az adta, hogy Európa természetes 
élőhelyeinek jelentős része az emberi hasznosítás és terhelés következtében megsemmisült, illetve 
feldarabolódott. ha a védett területek és a megmaradt nem védett természetes és természetközeli 
élőhelyek egymástól elszigetelődnek, kis kiterjedésük miatt hosszú távon már nem biztosítják az 
élővilág fennmaradását. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rend-
szerben, ökológiai struktúrában kell felmérni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek ösz-
szekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon. Erre a szakmai megfontolásra épült az „ökoló-
giai hálózat” rendszerének elismerése, amely a 90-es évek elején kulcsfontosságú szakmapolitikai 
hangsúlyt kapott a nemzetközi, de különösen az európai természetvédelem terén. A védett terüle-
tekhez hasonlóan a megmaradt nem védett természetes és természetközeli élőhelyek sem lehetnek 
elszigetelt egységek. 

Először 1993-ban, a maastrichti konferencián merült fel egy európai szintű ökológiai hálózat 
létrehozásának igénye Európai Ökológiai hálózat (EEcONET) néven. Komolyabb, állami szintű 
támogatást ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Európa Tanács által kezdeményezett Pá-
neurópai Biológiai és Tájdiverzitási stratégiát a környezetvédelmi miniszterek szófiai találkozóján 
a csatlakozó országok aláírták (1995, szófia). A konferencián jóváhagyták, hogy a Páneurópai 
Ökológiai hálózatot (PEEN) 2005-ig kell a részt vevő országoknak kijelölniük. 1999 áprilisá-
ban Genfben elfogadták a Páneurópai Ökológiai hálózat kialakítására vonatkozó irányelveket. 
A PEEN lényegében az egyes országok ökológiai hálózatából tevődik össze. Tehát az Európai 
Ökológiai hálózat kialakításának alapvető indoka az volt, hogy az európai országok többnyire 
elszigetelt, védett vagy természeti értékekben még gazdag területeit egységes szempontrendszer 
alapján kialakított ökológiai hálózattá kösse össze.

Más megfogalmazásban: az EEcONET egy Európát „átszövő” ökológiai folyosórendszer, 
„gyújtópontjaiban” a védett ökoszisztémák, amelyeket megfelelő területfejlesztési iránymutatás-
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sal és földhasználati, valamint egyéb gazdasági intézkedésekkel fenntartott „folyosók” – vagy 
élőhelymozaikok láncolatai – kötnek össze, biztosítva a területek közötti biológiai kapcsolatokat.

Az EECONET egyes elemei:
Az Európai Ökológiai hálózat elemei a magterületek (core area, ключові території), az eze-

ket körülvevő ún. puffer zónák (буферні території), valamint a magterületeket összekötő, a mag-
területek közötti kommunikációt biztosító folyosórendszerek (сполучні території) és  rehabilitá-
ciós területek (відновлювані території).

Az ökológiai hálózat elemeinek meghatározása, szerepe, elnevezése az egyes országok esetén 
változhat.

magterületek
A magterületek általában a bizonyos mérettartományt elérő, jelentős mértékű biológiai sokfé-

leséget őrző, természetes, természetközeli vagy féltermészetes élőhelyek. Ezek a területek általá-
ban már védett természetvédelmi területek, illetve ilyen szintű oltalom alá helyezendők.

A magterületeken elsődleges cél a biodiverzitás komplex védelme. Kijelölésüknél alapvető 
szempont az adott terület természetközelisége és diverzitása mellett a hosszú távú stabilitás és 
védhetőség. Ezek a területek lényegében érintetlenül őrizendők meg, itt a gazdasági hasznosítás 
sem megengedett, csak a szükséges állapotstabilizáló beavatkozások, kutatási és monitoring tevé-
kenységek.

Puffer zónák
A puffer zónák a magterületek stabilitását biztosító élőhelyek. A puffer zónáknak lehetőleg 

szintén természetközeli vagy féltermészetes állapotúaknak kell lenniük, azonban megfelelő ke-
zelés esetén a rekonstruált vagy rekonstruálható, kevéssé degradált természetszerű élőhelyek is 
biztosíthatják a magterületek megfelelő védelmét. 

rehabilitációs területek
A rehabilitációs területek olyan élőhelyek, amelyek még nem tekinthetők magterületeknek, 

mivel a természetességi és degradáltsági kritériumok, melyek a magterületté minősítést lehetővé 
tennék, ma még nem teljesülnek. Azonban megfelelő kezeléssel magterület értékű élőhelyekké 
alakíthatók.

Ökológiai folyosók
Az ökológiai folyosók olyan – összefüggő vagy megszakított – élőhelysorozatok, melyek leg-

fontosabb funkciói az alábbiakban foglalhatók össze:
• kapcsolatot létesítenek a magterületek, a természetközeli, féltermészetes és természetszerű 

élőhelyek között;
• lehetővé teszik a természetes élővilág migrációs folyamatait és a fajok természetes elter-

jedését;
• lehetővé teszik, hogy a kedvezőtlen hatások elől a fajok kitérjenek;
• lehetővé teszik, hogy egy faj, különböző élőhelyeken tenyésző populációi között géncsere 

jöhessen létre.

Léptékük szerint az ökológiai folyosók lehetnek:
• kontinentális, interkontinentális jelentőségűek, mint a madarak vándorlási útvonalai
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• regionális jelentőségűek, melyek a különböző jellegű tájak között biztosítanak kapcsolatot,
• lokális jelentőségű ökológiai folyosók, melyek a korábban nagyobb kiterjedésű élőhelytí-

pusok természetközeli állapotban megmaradt darabjait kötik össze.
Zöldfolyosó

Az ökológiai folyosók a természetes élőhely rendszer maradványai, ellenben a zöldfolyosókat az 
ember alakítja ki. szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában. Pl. kisparaszti 
birtokok határmezsgyéje, árkok, fa - és bokorsorok, mezővédő erdősávok, utakat kísérő fa- és 
bokorsorok (Baráti at. al 2001).

ukrajnában az okológiai hálózat kialakításáról két törvény rendelkezik:
1. ukrajna törvénye Az ökölógiai hálózat kialakításának összállami programjáról. Закон 

України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі на 2000 - 2015 роки” (2000. szeptember 21.) 

2. ukrajna törvénye Az ökológia halózatról Ukrajnában. N 45, ст. 502. Закон України Про 
екологічну мережу України  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, 
ст.502). (2004. augusztus 21). Mostanra elkészült az ukrajnai ökológiai hálózat, amely 
része az európai ökológiai hálózatnak. 

IV.3. MIÉRT kELL VÉDENI TERMÉSZETI ÉRTÉkEINkET 

Amint azt már korábban említettük, az intézményesített természetvédelem a Yellowstone Nemzeti 
Park megalakulásával kezdődött. Világossá vált, hogy a természeti értékek megóvása az állami 
intézkedések nélkül nem hatékony. 

A földi élet történetének olyan korát éljük napjainkban, amikor a Föld fajgazdagsága az eddigi 
legnagyobb, ugyanakkor a fajok kihalásának sebessége is minden korábbinál gyorsabb. Társulá-
sok és élőhelyeik folyamatosan degradálódnak és pusztulnak, sok faj sodródik a kipusztulás felé. A 
még fennmaradó fajok is folyamatosan veszítenek genetikai változatosságukból, ahogy populáci-
óik mérete csökken; unikális populációk és alfajok semmisülnek meg, s a megmaradó populációk 
gyakran nagyon izolálódnak.

A környezetpusztítás legsúlyosabb következménye az extinkció, vagyis a kipusztulás. A tár-
sulások területvesztés és/vagy degradáció után is magukhoz térhetnek, ha fajaik nem pusztultak 
ki. hasonlóképp, a hanyatló populációk genetikai sokféleségének csökkenése is lehet reverzibilis, 
hiszen a mutáció, a rekombináció, a természetes szelekció és a bevándorlás révén újra növekedhet 
a populáció genetikai változatossága. csak a fajok teljes kipusztulása az, ami megfordíthatatlan és 
jóvátehetetlen. A kipusztult faj DNs-ében kódolt információ örökre elvész, vissza nem állítható.

Az extinkció kifejezés a szövegkörnyezettől függően többféle jelentést hordoz. A fajok kiha-
lásának a következő formáit érdemes elkülöníteni

Kihalt (extinct) az a faj, amelynek sehol a Földön nem maradt fenn élő egyede.
Vadon kihalt (extinct in the wild) az a faj, amelynek csak fogságban élő egyedei maradtak.
Helyileg kihalt (locally extinct vagy extirpated) az a faj, amelynek bizonyos populációi el-

pusztultak, de a Föld más részein még létezik vadon élő populációja.
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Ökológiai értelemben kihalt (ecologically extinct) az a faj, amelynek ugyan még él néhány 
egyede akár vadon is, de olyan mértékben megfogyatkozott a létszáma, hogy eredeti szerepét a tár-
sulásban már nem tölti be, más fajokra gyakorolt hatása elhanyagolható (ilyennek tartanak egyes 
tigrisfajokat).

Napjainkban a kihalások sebessége meghaladja az ismert fajképződést.

IV.3.1. az intézményesített természetvédelem formái 

A természetvédelem a keddetektől két formában jelentkezett: az egyik a faji védelem, a másik a 
területi védelem. Ez mára kiegészült előhelyi védelemmel. 

A faji védelem valamilyen jogszabályi rendelkezés eredményeként meghatározott növény 
vagy állatfajok listája. A védelem elsősorban passzív, jogi védelmet jelent, célja a pusztítás meg-
akadályozása, és a figyelem felhívása (Vörös Könyvek, Vörös Listák).

A területi védelem mindig jól körülhatárolt területre vonatkozó védelmet jelent, amelyet egy 
adott ország  jogszabályok segítségével valósít meg. Természetvédelmi területek csoportosítása. 

Az élőhelyi védelem élőhelytípusok, és növénytársulások védelmét jelenti. Egyértelművé vált, 
hogy az élőlények, sem a növények, sem az állatok önmagukban nem, csak természetes élette-
rükkel együtt védhetők meg. A növények a termőhelyükkel (ökotóp), az állatok az élőhelyükkel 
(biotóp) védhetők meg eredményesen. Tehát a faj élő környezete nélkül nem védhető meg. Az élő 
környezet kétféle nagyságrendi kategóriáját szokták megkülönböztetni:

• Az egyik az élőhely, nagyobb léptékű környezeti kategória, amelyben a tájképi megjelenés 
a meghatározó elem. (NATuRA 2000).

• A másik az élő környezet kisebb léptékű, részletesebb leírása az élőközösségek növény-
társulások leírásán alapszik. A növénytársulások a növénytakaró alapegységei. A növény-
társulások a növényfajok többségének természetes környezetét jelentik, a legtöbb állatfaj 
számára is mint fészkelőhely és táplálkozási forrás szerepelnek. Vörös Könyv Magyaror-
szág Növénytársulásairól. ukrajna Zöld Könyve stb. 

A termőhelyeket veszélyeztető tényezők (Molnár V. A. , in.: Farkas 1996 alapján): 
• Területi igénybevétel
• Ipari létesítmények, települések, üdülőterületek, nyomvonalas létesítmények, felszíni bá-

nyák, víztározók, hulladéklerakók létesítése 
• Művelési ág megváltoztatása
• Bányászat, anyag- és gázkitermelés
• Gyepek feltörése
• Gyümölcsös- és szőlőtelepítés
• halastavak létesítése
• sziklagyepek, kiszáradó láprétek, sztyeprétek beerdősítése
• A termőhelyi viszonyok megváltoztatása 
• csatornázás, lecsapolás, tőzegkitermelés 
• Erdők tarvágásos véghasználata 
• Intenzív gyepgazdálkodás, felülvetés, túllegeltetés 
• A gyepek kezelésének (kaszálásának, legeltetésének) hiánya 
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• Tájidegen fajokkal (pl. fekete-, erdei és lucfenyő, akác, nemes nyár) végzett „fatelepítés” 
Tájidegen növények és gyomok terjedése 

• Túlzott létszámú vadállomány 
• Tűz 
• Vágásterület utólagos kituskózása
• A termőhely, a vegetáció (és vele együtt a növényfajok) mechanikai károsítása
• Intenzív turizmus
• Katonai tevékenység
• Motocross, járművek által okozott taposás 
• Extrém sportok
• A növényeket közvetlenül veszélyeztető tényezők 
• Virágszedés, nővénygyűjtés, kereskedelem 
• Túlzott létszámú vadállomány 
• Elszaporodott rágcsálók kártétele
• „Gyomirtás,,
• Tudományos célú növénygyűjtés 
• Növényfényképezés

IV.3.2. A védendő fajok kiválasztásának szempontjai

• A faj értéke különlegessége, fontossága
• A faj ritkasága
• A faj veszélyeztetettsége 
• A faj szépsége, nemzeti sajátossága 

A fontosság tekintetében azok az értékes fajok, amelyek sehol máshol nem fordulnak elő, ezért 
csak az adott ország természetvédelme tudja megóvni a fajt. Minden ország számára elsősorban 
ezek az bennszülött fajok endemikus fajok, a maradványfajok reliktum fajok.  

Endemizmusok
Bennszülött vagy endemikus fajnak azt a fajt tekintjük, amelynek természetes előfordulása 

szűk földrajzi régióra korlátozódik. A fajok természetes elterjedési területébe nem tartoznak bele 
azok a területek, ahová az ember tevékenysége révén jut el a faj. Endemikus fajokban általában a 
földrajzilag jól elkülönült területek gazdagok, pl. szigetek, magashegységek, medencék sivatagok. 
A Kárpát-medencére jellemzők az úgynevezett pannon-endemikus növényfajok: magyar szegfű 
(Dianthus pontederae), a magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) stb. Termé-
szetesen különös  értéket képviselnek  számunkra a kárpáti-endemizmusok is pl. a kárpáti sáfrány 
(Crocus heuffelianus, Campanula carpatica, Dentaris glandulosa Waldst. et Kit, Symphytum cor-
datum W. K., Trollius europaeus L. subsp. transsilvanicus (schur) javorka). Az állatok közül a 
kárpáti gőte, a hiúz, a vadmacska. 

Maradvány vagy reliktum fajok olyan fajok, amelyek korábbi geológiai idők (illetve vegetáci-
ótörténeti korszakok) élővilágából a megfelelő környezetben (refúgiumokban) a mai napig életben 
maradt ősi fajok.
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soó Rezső (1945) szerint reliktumnak tekintjük azokat a növényfajokat, amelyek a Föld törté-
netének valamely korszakában a kérdéses területen nagyobb elterjedésűek és gyakoribbak voltak, 
ma pedig a megváltozott klímaviszonyok folytán visszaszorulóban vagy kihalóban vannak. Az 
area fő területétől távol eső előfordulások csak akkor lehetnek reliktumok, ha a közbeeső területek 
klimatikus viszonyai a vándorlást ma lehetetlenné teszik, s ha a kérdéses termőhelyen a növény 
létfeltételei a feltételezett származási korszaktól kezdve állandóan megvoltak. Pl. a nílusi lótusz 
Püspökfürdő hévizében, a harmadidőszak, vagy a törpe nyír a hargita tőzegmohalápjain a jég-
korszak óta zavartalanul tenyészhetett. Kis areájú fajok gyakran egyben reliktumok, különösen 
a rendszertani rokonságuktól messze elkülönült fajok. Pl. a Keleti- és Északkeleti-Kárpátokban 
honos jósika-orgona (Syringa josikaea) és közelebbi rokona, a S. emodi a himalájában honos, 
valószínűleg már a harmadkorban szétváltak. 

 A reliktum növénytársulás korábbi, a jelenleginél hűvösebb (pl. posztglaciális a fenyő-nyír 
fázis glaciálisok) vagy melegebb (pl. posztglaciális meleg fázisok, interglaciálisok, preglaciális 
kor) klímájú földtörténeti időkben, több ezer, több tízezer évvel korábban tenyészett növényzet 
maradványai, amelyek igényeiknek megfelelő mezo- vagy mikroklímatikus terekben (pl. meleg 
vagy hideg lejtők, katlanok, szűk völgyek, nem klimatikus, hanem helyi keletkezésű lápok) ma-
radtak fenn, gyakran eredeti élővilágukkal. 

harmadkori reliktum  – a tiszafa, a gimpáfrány, a holdviola stb., az állatok közül pl. carabus 
fabricii ucrainicus Lazorko,futinka faj.  (Турун Фабра український). 

A benszülött maradványfajok (reliktum-endemikus fajok) olyan endemikus fajok, amelyek 
egyben reliktum fajok is.  Ezek a fajok a természetvédelem legértékesebb fajai közé sorolhatóak. 
Pl. magyar vadkörte, magyar méreggyilok stb.

IV.3.2.1. A ritkaság kritériumai (tömegességi, földrajzi, ökológiai kritériumok)

A ritkaság viszonylagos fogalom. Vannak olyan fajok, amelyek nálunk tömegesek, míg másutt 
ritkának számítanak. Ez akár egy országon belül is előfordulhat. 

1. Egy faj ritka, ha kevés egyedből álló kis populációt vagy populációkat alkot.
2. Egy faj földrajzi értelemben ritka, ha csak egy szűk földrajzi régióban fordul elő (kicsi az 

areája). ugyanakkor sok, földrajzi értelemben ritka faj az előfordulási helyén tömeges.
3. Egy faj akkor is ritkának tekinthető, ha csak egy-két nagyon speciális élőhelyen 

fordul elő. Erre az ökológiai specializáltságra jó példa a részegkorpafű (Huperzia sel-
ago), amely szinte az egész Földön elterjedt, de mindenhol csak hűvös, nedves éghajlati 
viszonyok között, szinte nyers, savanyú alapkőzeten fordul elő. hasonlóképp a szikesek 
specialista fajai is idesorolhatók.

Más megközelítésben a ritkaság jelzésére 4 fokozatból álló skálát használnak:
1. Igen ritka
2. Ritka
3. Mérsékelten ritka
4. Nem közönséges fajok
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Igen ritka fajoknak tekintjük azokat, amelyek mindössze néhány helyen fordulnak elő. szá-
muk viszonylag kevés, mert legtöbbjük nemcsak rit ka, hanem veszélyeztetett is.

Ritka faj az, amely több helyen feltűnik ugyan, de populációik kicsik.
Mérsékelten ritka fajok azok, amelyek bár az ország területén ritkák, helyileg vannak nagy 

egyedszámú populációik, és ezért közvetlen veszélyben nincsenek.
A nem közönséges fajok azok, amelyek országosan nem gyakoriak, sőt areájuknál fogva elő 

sem fordulhatnak mindenütt, de lokálisan tömegesek. Ilyen a fekete áfonya (Vaccinium myrtil-
lus) stb.

szépsége nemzeti sajátossága
Egy növényfaj szépsége, kultúrába vételének lehetősége miatt természetes populációi el-

szegényednek. Ezért kell védenünk sok bog lárkafélét, a liliomféléket, a kosborféléket. Ezeket a 
fajokat ül tetik a kertekbe, szedik csokorba, árusítják a piacokon. Igen sok, potenciálisan veszé-
lyeztetett faj mutatós virágja miatt került védelem alá. Továbbá figyelembe kell venni egy-egy 
nemzet sajátosságait. Például azokat fajokat, amelyekhez egy országban a népesség ellenszenvvel 
viseltetik, azt jobban kell védeni. 

IV.3.2.2. A veszélyeztetettség kritériumai (Standovár T, R. Primack 2001)

Ökológusok megállapítása szerint (Terborgh 1974, Pimm et al. 1988, Gittleman 1994) a kihalással 
különösen azok a fajok veszélyeztettek, amelyek az alábbi kategóriák közül egybe vagy többe 
beletartoznak.

Nagyon kis areájú fajok. számos faj csak egy szűk földrajzi terület egy-két pontján fordul elő.
egy vagy kevés populációval rendelkező fajok. Bármely populáció megsemmisülhet vélet-

lenszerűen jelentkező természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, kártevő) vagy az emberi tevé-
kenység hatására. 

Kis populációméretű fajok. A kis helyi populációk nagyobb valószínűséggel pusztulnak el, 
mint a nagyok, mert jobban kitettek a környezet véletlenszerű hatásainak és a genetikai változa-
tosság csökkenésének. 

Csökkenő populációméretű fajok. A jól érzékelhetően pusztuló tendenciát mutató populáci-
ók nagy valószínűséggel ki is pusztulnak, ha nem szűnik meg e negatív hatást kiváltó oka.

Kis egyedsűrűségű populációval rendelkező fajok. A területegységenként kevés egyed- 
del reprezentált populációk azért veszélyeztetettek, mert az élőhelyek pusztulásával, fragmentáló-
dásával nagyon hamar veszélyesen kisméretűvé válhatnak a populációk.

nagy territóriumigényű fajok. Azok az állatfajok, ahol az egyes egyedek vagy szociális 
csoportok táplálkozásához nagy terület bejárására van szükség, kihalással veszélyeztetettek, mert 
nagyobb valószínűséggel éri emberi pusztítás territóriumukat. 

nagy testméretű állatfajok. A nagy testű állatok általában nagy territóriumot és sok táplá-
lékot igényelnek, s gyakran vadásszák őket. Mindezek együtt fokozottabb veszélyeztetettséget 
jelentenek. A ragadozók különösen sokszor esnek az ember áldozatául, mert ugyanazokat a vadon 
élő és tenyésztett állatokat hasznosítják, mint az ember, vagy egyszerűen sportvadászat áldozatává 
lesznek. 
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rosszul terjedő fajok. A környezet változásaihoz a fajoknak viselkedésük vagy élettani tulaj-
donságaik megváltoztatásával alkalmazkodniuk kell. Amelyik faj erre képtelen, az vagy elvándo-
rol a számára kedvező területekre, vagy kipusztul. 

Vándorló fajok. Azok a fajok, amelyek a számukra kedvezőtlen évszak kikerülése 
vagy szaporodási szokásaik miatt rendszeresen vándorolnak, legalább két élőhelytől függenek. ha 
ezek közül csak egyik is tönkremegy, akkor képtelenné válhatnak a fennmaradásra. A nálunk is 
közönséges vándorló madarak vagy lepkék jól példázzák ezt a csoportot. Veszélyeztetettségüket 
tovább fokozza, hogy „útközben” is kialakulhatnak terjedésüket gátló akadályok, megszűnhetnek 
korábban fontos pihenő- és táplálkozóhelyek. Előbbire tipikus példát adnak a duzzasztógátak, 
amelyek akadályozzák a lazacokat abban, hogy eljussanak az ívóhelyre; az utóbbira pedig a vízi-
madarak vonulási útvonalán levő élőhelyek megszűnése a példa. speciális problémát jelent, hogy 
a több országon átvonuló fajokkal megtörténhet, hogy szinte az összes országban védelmet élvez-
nek, de egy helyen akár intenzíven vadásszák is őket, mint az számos Európában vonuló madárfaj-
jal még manapság is megtörténik Olaszországban.

kis genetikai változatosságú fajok. A megváltozó környezethez való alkalmazkodás 
alapfeltétele a szükséges mértékű genetikai variáció jelenléte a populációban. Ez alapján felté-
telezhető, hogy a kis genetikai diverzitású fajok nagyobb valószínűséggel pusztulnak ki egy új 
ragadozó, új betegség vagy egyéb káros környezeti változás megjelenésekor. A jövőben fontos 
kutatási téma lesz a genetikai diverzitás és a populációk tartós fennmaradása, illetve kipusztulása 
közötti összefüggések feltárása.

speciális élőhelyigényű fajok. Az élőhelyek megváltozása a specialis igényű fajok életfelté-
teleinek megszűnésével jár. 

zavartalan élőhelyek K-stratégista fajai. sok faj adaptálódott olyan körülményekhez, ame-
lyek a hosszú ideig jelentős bolygatástól mentes élőhelyeken (például a trópusi esőerdőkben vagy 
az üde mérsékelt övi lomberdők belsejében) jellemzők. ha az ilyen erdőket fakitermelés, égetés 
vagy legeltetés céljára hasznosítják, a zárt erdőre specializálódott fajok nem képesek tolerálni a 
megváltozott fény-, nedvesség- és hőmérsékletviszonyokat, illetve a nem erdei fajok jelenlétét. A 
tipikus K-stratégista fajok általában csak idősebb korukban válnak szaporodóképessé, s csak kevés 
utódot hoznak létre. Élőhelyük néhányszori bolygatása után az ilyen populációk gyakran képtele-
nek a lokális kihalás elkerüléséhez szükséges gyors növekedésre.

Ideiglenesen vagy állandóan kolóniát képező fajok. Azok a fajok, amelyek egyedei nagy 
tömegben összegyűlnek, különösen veszélyeztetettek lokális kihalással. Például a denevérek nagy 
területen táplálkoznak, de sok fajuk nagy kolóniákat alkotva barlangokban tér nappali nyugovóra. 
Ilyenkor akár egy egész populáció összes egyede gyorsan elpusztítható. A populációk méretcsök-
kenése a szervezett csoportokban élő állatfajok létét azért is veszélyezteti, mert bizonyos létszám 
alatt nem alakulhatnak ki a megfelelő csoportstruktúrák, képtelenek vadászni, párosodni vagy 
megvédeni magukat.

Az emberrel való találkozás nélkül, elszigeteltségben kifejlődött fajok. Az 
emberrel való első találkozást túlélő fajok körében kisebb a kihalási ráta. A madárfajok kihalásá-
nak jelenlegi sebessége sokkal nagyobb azokon a csendes-óceáni szigeteken, amelyeket korábban 
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nem népesítettek be emberek. Megfigyelték, hogy ahol az ember megjelenése nem túl régi, ott a 
növényfajok pusztulása gyorsabb tempóban történik. 

ember által közvetlenül hasznosított fajok. A túlhasználat (vadászat, begyűjtés) gyorsan 
csökkentheti az érintett populációk méretét. Amennyiben a helyi szokások vagy törvények nem 
korlátozzák a vadászatot és begyűjtést, az érintett fajok könnyen kipusztulhatnak. A hasznosság 
gyakran a kihalás előhírnöke.

Nem minden faj egyformán veszélyeztetett. Alapszabályként elfogadható, hogy a 
ritka fajok inkább tekinthetők kihalással veszélyeztetettnek, mint a gyakoriak.

IV.4. TermÉszeTVÉdeLmI ÉrTÉKKATeGórIÁK 

IV.4.1. IuCn szerinti természetvédelmi értékkategóriák (standovár T, R. Primack 2001)

A ritka és veszélyeztetett fajok státusának természetvédelmi célú jellemzésére a Természet-
védelmi Világszövetség (IucN, International union for conservation of Nature and Natural Re-
sources) és a Világ Természetvédelmi Monitorozó Központ (WcMc, World conservation Moni-
toring centre) tíz kategóriát alkalmazó rendszert dolgozott ki (IucN 1994a, 1996). A 3., 4. és 5. 
kategóriába tartozó fajok kihalással veszélyeztetettek. E kategóriák jól alkalmazhatók, mert ráirá-
nyítják a figyelmet a veszélyeztetett fajokra, és segítséget adnak a nemzetközi természetvédelmi 
egyezmények. A veszélyeztetett fajok vörös könyveinek összeállításakor is támaszkodhatunk e 
kategóriákra.

1. Kipusztult (Extinct). Olyan faj (vagy egyéb taxon), amelynek egyedeit többszöri alapos 
keresés után sem sikerült megtalálni a korábban ismert előfordulási helyeken és más, al-
kalmasnak tűnő élőhelyen sem.

2. Vadon kipusztult (Extinct in the wild). Olyan faj, amelynek eredeti élőhelyén előforduló 
egyedeit nem sikerült megtalálni, de fogságban, tenyészetben vagy eredeti elterjedési te-
rületén kívül kivadult egyedek formájában még megtalálható.

3. Különösen veszélyeztetett (critically endangered). Olyan faj, amelynél különösen 
nagy a kockázata annak, hogy vadon élő egyedei rövid időn belül kipusztulnak. 
Különös figyelmet érdemelnek azok a fajok, amelyeknek egyedszáma jelentősen csökkenő 
tendenciát mutat, s elérte azt a kritikus szintet, amikor a faj túlélése valószínűtlen a trend 
fennmaradása esetén.

4. Veszélyeztetett (Endangered). Az a faj, amelyik elég nagy valószínűséggel kipusztulhat ter-
mészetes élőhelyein a közeli jövőben, és a különösen veszélyeztetett kategóriába kerülhet.

5. Sebezhető (Vulnerable). Az a faj, amelyik középtávon elég nagy valószínűséggel kipusz-
tulhat természetes élőhelyein, és a veszélyeztetett kategóriába kerülhet.

6. Védelemfüggő (conservation dependent). Az a faj, amelyik pillanatnyilag nem közvet-
lenül veszélyeztetett, de megfelelő védelmi program alkalmazása nélkül veszélyeztetetté 
válhat.

7. Veszélyeztetettség közeli (Near threatened). Az a faj, amelyik közel áll ahhoz, hogy veszé-
lyeztetetté váljon, de pillanatnyilag még nem az.
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8. Legkevésbé aggasztó helyzetű (Least concern). Az a faj, amelyik nem tartozik a fenti ka-
tegóriák egyikébe sem.

9. Hiányosan ismert (Data insufficient). Az a faj, amelyikről még nem áll rendelkezésre 
megfelelő információ veszélyeztetettségi helyzetének megítéléséhez, ez esetben azt jelen-
ti, hogy hosszú idő óta nem vizsgálták a fajt, így a később kidolgozott kritériumok szerint 
nem tudják minősíteni.

10. Be nem sorolt (Not evaluated). Az a faj, amelyet eddig még nem minősítettek szakembe-
rek.

A legnagyobb probléma ezzel a rendszerrel az, hogy az alkalmazott kritériumok 
szubjektívek. Mivel egyre több szervezet egyre több szakértője végzi ezeket a besorolásokat, ko-
moly a veszélye annak, hogy a fajokat szinte „találomra” sorolják be az egyes kategóriákba. A 
felesleges viták elkerülése érdekében szükségessé vált egy egyszerűbb, és jobban definiált kategó-
riákat tartalmazó rendszer kidolgozása. így kidolgozták a törvények szempontjából legkritikusabb 
három kategória kihalási valószínűségekkel meghatározott változatát is (Mace & Lande 1991, 
IucN 1994a, 1996):

Különösen veszélyeztetett a faj, ha kihalási esélye 50%-nál nagyobb 10 éven vagy 3 generá-
ción belül.

Veszélyeztetett a faj, ha kihalási esélye 20%-nál nagyobb 20 éven vagy 5 generáción belül.
sebezhető a faj, ha kihalási esélye 10%-nál nagyobb 100 éven belül.
Ehhez az alábbi információk közül legalább az egyikkel rendelkezni kell a fajról:
• Az egyedszám megfigyelt csökkenése.
• A faj elterjedési területének mérete és a létező populációk száma.
• Az összes és a szaporodóképes egyedek száma.
• A populáció jelenlegi és a várható méretének csökkenési trendje és az élőhely-pusztulási 

trend mellett az adott időpontra becsülhető populációméret.
• Bizonyos generációs időn vagy megadott időponton belül a kihalás valószínűsége.

Különösen veszélyeztetett minősítést az a faj kaphat, amelyikre az alábbi állítások közül egy vagy 
több ráillik:

• Összes populációinak egyedszáma kisebb, mint 250.
• szaporodóképes egyedeinek száma kevesebb, mint 50.
• Az egyedszám csökkenése az utóbbi 10 évben vagy 3 generáció ideje alatt több mint 80%.
• Az egyedszám becsült csökkenése az elkövetkező 3 évben vagy 1 generáció ideje alatt 

több mint 25%.
• A kihalás valószínűsége 10 éven vagy 3 generáción belül több mint 50%.
• Egyetlen, 100 km2-nél kisebb előfordulási hellyel rendelkezik.
• Élőhelye várhatóan erősen pusztul.
• A faj kereskedelmi célú hasznosítása várható.

E szigorúbban definiált kategóriák meghatározásához azonban sajnos sok esetben 
nincs meg a megfelelő adat. Talán ez az oka, hogy az IucN és a WcMc által kibocsátott, a ve-
szélyeztetett növények (körülbelül 60 000 faj) és állatok (körülbelül 5000 faj) listáját tartalmazó 
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nemzetközi vörös könyvekben (IucN 1990, 1996, 1997) még a fent közölt, tíz kategóriából álló 
rendszernél is korábbi IucN-rendszert alkalmaznak. 

IV.4.2. Magyarországi természetvédelmi értékkategóriák

A Magyarországon kiadott Vörös Könyv (Rakonczay (1989) is egy korábbi kategóriarendszeren 
alapul. Ez a kiadvány négy kategóriát használ: 

• kipusztult és eltűnt fajok (extinct species);
• közvetlenül veszélyeztetett fajok (critically endangered species);
• aktuálisan veszélyeztetett (endangered species);
• potenciálisan veszélyeztetett (vulnerable species).

Magyarország Védett Növényei (Farkas 1999) az alábbi kategóriákat tartalmazza:
0. – veszélyeztetettsége hiányosan ismert
1. – a taxon hazai léte jelenleg nem veszélyeztetett (egyes populációk lehetnek veszélyeztetettek)
2. – potenciálisan veszélyeztetett
3. – aktuálisan veszélyeztetett
4. – a kipusztulás közvetlen veszélyébe került
5. – kipusztult, illetve feltehetően kipusztult. 

IV.4.3. ukrajnai  természetvédelmi  értékkategóriák

Az ukrán kutatók, hasonlóan a többi nemzet kutatóihoz, olyan értékelő rendszereket dolgoztak 
ki, amelyek figyelembe veszik az ország hagyományait, tapasztalatait és leginkább alkalmasak az 
ukrajnai növény- és állatfajok veszélyeztetettségi státusának értékelésére. Ezért az ukrajnai Vö-
rös Könyvekben alkalmazott védettségi kategóriák eltérnek a Természetvédelmi Világszövetség 
IucN (International union for conservation of Nature and Natural Resources) által javasoltaktól. 

Az 1980-ban megjelent kiadványban még csak három kategóriát alkalmaztak a növények be-
sorolásánál: 

1. ritka faj (Рiдкісні); 
2. kipusztuló faj (Відмираючі); 
3. ritka-kipusztuló faj (Рiдкісні- відмираючі). 

Az 1996-ban megjelent Vörös Könyvben a védett növények besorolásánál a kategóriákat hétre 
bővítették: 

0. – eltűnt faj (kihalt, kipusztult) (Зниклі); 
I. – kihalás előtti faj (közvetlenül veszélyetetett) (Зникаючі); 
II. – veszélyeztetett faj (Вразливі); 
III. – ritka faj (Рiдкісні); 
IV. – meghatározatlan faj (felméretlen faj), (Невизначені); 
V. – hiányosan ismert faj, (Недостатньо відомі); 
VI. – újratelepített faj, (Відновлені). 

A 2009-es VK-ben az védettségi kategóriák tovább módosultak. Nem számozzák a kategóriákat, 
hanem az IucN-éhez hasonlóan rövidítésekkel jelölik.
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1. eltűnt faj (kihalt, kipusztult), (Зниклі Зл). Nincs információnk meglétükről sem a ter-
mészetben, sem mesterséges feltételek mellett.  

2. A természetben eltűnt faj (vagy a természetben kipusztult faj), (Зниклі в природі 
Зп). Ez elsősorban ukrajna vonatkozásában értelmezendő, az idesorolt fajok akár megta-
lálhatók az ország határain túl, vagy speciálisan létrehozott feltételek mellet. Ez a vadon 
kipusztult kategóriával azonos. 

3. Kihalás előtti faj (vagy közvetlenül veszélyetetett faj), (Зникаючі Зн). Ezeket a fajokat 
a kipusztulás fenyegeti. Megfigyelhető areájuk szűkülése, fajszámuk csökkenése. Meg-
óvásukhoz szükséges a káros tényezők megszüntetését. 

4. Veszélyeztetett faj (Вразливі Вр). A közeljövőben, amennyiben tartósan fennállnak, a 
kedvezőtlen hatások, akkor átsorolásuk az előző kategóriába elkerülhetetlenné válik. 

5. ritka faj (Рiдкісні Р). Kevés helyről ismert, alacsony mutatókkal rendelkező viszonylag 
stabil populációk. 

6. be nem sorolt faj (nem értékelt faj) (Неоцінені Неоц). Ismeretes, hogy az idetartozó 
fajok mind a kihalás előtti, veszélyeztetett vagy ritka kategóriába is besorolhatók is lehet-
nének, de egyikbe sem történt meg a felvételük. Többé-kevésbé széles körben elterjedtek.

7. hiányosan ismert, kevéssé ismert faj (Недостатньо відомі Нед. Від). Az idetarto-
zó fajok további megfigyelést igényelnek, megbízható információk hiányában nem lehet 
egyetlen, fentebb megnevezett kategóriába sem besorolni. Többek között taxonómiailag 
kritikus fajok.

Összegezve a legújabb kiadványban bevezetnek egy új kategóriát, a természetben eltűnt faj (vagy 
a természetben kipusztult faj), (Зниклі в природі Зп), ami a korábbiban nem szerepelt. Továbbá 
nem használják a VI. - újratelepített faj (Відновлені), kategóriát. 

1980 VK-kategóriák 1994 és 1996 VK 
-kategóriák 2009 VK-kategóriák IucN-kategóriák

Kipusztuló 
(Відмираючі);

0. eltűnt faj (kihalt, 
kipusztult) (Зниклі); 1. Eltűnt faj (kihalt, 

kipusztult) (Зниклі Зл)
1. Kipusztult Ex 
(Extinct)

2. A természetben 
eltűnt faj (vagy 
a természetben 
kipusztult faj), (Зниклі 
в природі Зп).

2. Vadon kipusztult 
EW (Extincit in the 
wild.

I. kihalás előtti 
faj (közvetlenül 
veszélyetetett) 
(Зникаючі); 

3. Kihalás előtti faj 
(vagy közvetlenül 
veszélyetetett faj), 
(Зникаючі Зн).

3.Különösen 
veszélyeztetett 
cR (critically 
endangered)

II. veszélyeztetett faj 
(Вразливі); 4. Veszélyeztetett faj 

(Вразливі Вр),
4. Veszélyeztetett 
EN (Endongered



41

Ritka faj (Рiдкісні); III. ritka faj (Рiдкісні) 5. Ritka faj (Рiдкісні 
Р).

Ritka-kipusztuló faj

5.   sebezhető 
(Vulrveroble)
6.Védelemfüggő
(conservation 
dependent)
7. 
Veszélyeztetettség 
közeli 
(Neor therotened)
8.   Legkevésbé 
aggasztó helyzetű 
(least concern)-  

V.  hiányosan ismert 
faj (Недостатньо 
відомі); 

6. hiányosan ismert, 
kevéssé ismert faj 
(Недостатньо відомі 
Нед. Від)

9. hiányosan 
ismert (Data 
insufflcient)

IV. meghatározatlan 
faj (felméretlen faj), 
(Невизначені);

7. Be nem sorolt faj 
(nem értékelt faj) 
(Неоцінені Неоц).

10. Be  nem  sorolt 
(Not  evoljoted)

VI. újratelepített faj

IV.5. színes LIsTÁK

Nemzetközi szinten megjelentek az úgynevezett színes listák. svájcban összeállították a Kék 
Listát, amely olyan veszélyeztetett fajokat tartalmazó növénylista, amelyek esetében sikeres volt 
a természetvédelmi beavatkozás. Tehát az így létrejövő Kék Lista azokat a fajokat tartalmazza, 
amelyek populációi stabilizálódtak vagy növekedésnek indultak. A Kék Lista kiemeli a sikeres 
természetvédelmi eljárásokat, és megmutatja, melyek a sikerrel kecsegtető eljárások.  

Több országban, pl. Oroszországban is megjelentek a Fekete Listák, amelyek az invazív nö-
vények jegyzéke. Az invazív növények jelenléte az ukrán flórában nő. jelenleg 830 adventív fajt 
tartanak számon, ez a flóra 14%-át teszi ki. (Protopova et al. 2002). Ezt a megközelítést alkalmazta 
Bartha Dénes Magyarország dendroflórájára. Közli Magyarország fa- és cserjefajok megújított 
vörös listáját. 

A Rózsaszín Lista, amit a Vörös Lista „előszobájának” lehet tekinteni, és itt a Vörös Listába 
ágyazva közlik azokat a taxonokat, amelyek rövid időn belül vélhetően veszélyeztetetté válnak. 

A Kék Lista azon taxonokat mutatja be, amelyeknél az elmúlt időszakban – az aktív védelem-
nek köszönhetően csökkent a veszélyeztetettségi mérték. A Kék Listán mindössze két faj szerepel: 
fekete nyár, magyar tölgy. 

A Zöld Lista az állományaik számában és nagyságában nem, vagy érzékelhetően nem változó 
fajokat sorolja fel, melyet e kiadványban nem tesz közzé. 
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A Fekete Lista a flóraszennyezést okozó elvadult adventív fajokat mutatja be. 
A Kék Listában alkalmazott kategóriák Bartha szerint:
1. A természetvédelmi beavatkozások következtében a Vörös Listáról törölhető
2. A Vörös Listáról törölhető, de ez nem a természetvédelmi beavatkozásnak köszönhető
3. A természetvédelmi beavatkozások következtében tartós állománynövekedés tapasztalha-

tó, de a Vörös Listáról való törléshez ez még nem elegendő.
4. Tartós állománynövekedés tapasztalható, de ez nem a természetvédelmi beavatkozások-

nak köszönhető, a Vörös Listáról való törléshez pedig még nem elegendő.
5. A természetvédelmi beavatkozások következtében tartós állománystabilizálódás tapasz-

talható.
6. Tartós állománystabilizálódás tapasztalható, de ez nem a természetvédelmi beavatkozá-

soknak köszönhető.
Természetvédelmi beavatkozások kategóriái:
1. A természetvédelmi beavatkozás az adott területen előmozdította a faj állománygyarapo-

dását.
2. A természetvédelmi beavatkozás az adott területen a faj megtartását eredményezze.
3. Természetvédelmi beavatkozás az adott területen eredménytelen vagy negatív hatása volt
4. A természetvédelmi beavatkozás hatása az adott területen nem megítélhető vagy nem is-

mert.
5. hathatós természetvédelmi beavatkozás ismert, de az adott területen nem alkalmazták
6. hathatós természetvédelmi beavatkozás nem ismert. 

IV.6. VÖRÖS kÖNyVEk 

A Vörös Könyv, Vörös Lista: egy-egy ország vagy nagyobb terület kipusztult vagy veszélyez-
tetett növény- vagy állatfajait ismertető könyv. A Nemzetközi Természetvédelmi unió 1963-ban 
javasolta, hogy készüljenek ilyen művek. 1966–1984 között 154 Vörös Könyv jelent meg. A vö-
rös kifejezést azért használják, mert ez a szín a figyelemfelkeltés, a veszélyre való felhívás színe. 
szimbolikusan ezzel próbálják érzékeltetni, hogy az emberiségnek komolyabban kell venni a ter-
mészetvédelmet, a populációk, fajok kipusztulását, károsodását. 

IV.6.1. ukrajnai Vörös Könyv 

ukrajnában mindezidáig három ízben került kiadásra Vörs Könyv. Az első ukrajna függet-
lenné válása előtt, amikor az sZsZKsZ valamennyi tagköztársasága megjelentette a saját Vörös 
Könyvét. Az ukrán szovjet szocialista Köztársaság Vörös Könyve 1980-ban jelent meg, mely a 
ritka és eltűnő félben lévő növény- és állatfajokat tartalmazza. 

Ebben az első kiadásban 151 edényes növényfaj szerepelt, ez a köztársaság flórájának 3,7%-
át jelentette. 85 állatfaj az alábbi megoszlásban: 29 emlős-, 28 madár-, 6 hüllő- 4 kétéltű- és 18 
rovarfaj. 

A függetlenné vált ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 1992. október 29-i rendelete értelmében meg-
kezdődött ukrajna újabb Vörös Könyvének összeállítása. Ennek eredményeként 1994-ben  meg-
jelent az első kötet, az állatvilág,  amelyben 382 állatfaj szerepelt. 1996-ban megjelent a második 
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kötet, a Növényvilág. Ebben 439 edényes növényfaj volt, ebből 143 faj Kárpátalja területén nő, ez 
Kárpátalja flórájának közel 4,4%-át jelentette.  

2002-ben egy újabb rendelet született a legújabb Vörös Könyv összeállításáról és kiadásáról. 
Ez a kötet 2009-ben jelent meg, amely 826 növény- és gombafajt tartalmaz, amely 35%-kal több 
mint az előző, 1996-os kiadásban szerepelő növényfajok száma. Ebből 611 edényes növény, 46 
moha-, 60 moszat-, 52 zuzmó-, 57 gombafaj. A védett növényfajok ukrajna flórájának 13,5%-át 
teszik ki. Az 542 állatfaj közül 2 polip-, 2 hengeresféreg-, 9 gyűrűsféregfaj, 31 rákféle, 2 póksza-
bású, 3 százlábú-, 2 ugróvillás-, 226 rovar-, 20 puhatest-, 2 körszájú-, 69 hal-, 8 kétéltű-, 11 hüllő-, 
87 madár- és 68 emlősfaj. 

Az eddig megjelent Vörös Könyvekben szereplő a növény-, gomba- és állatfajok szám-
szerű  összehasonlítása: 

Taxonok Összfajszám 
ukrajnában 1980 1996 2009 

Növény- és 
gombafaj 
összesen 

27 000 151 541 826

Edényes növények 5 100 151 439 611
moszatok 5 000 - 17 60
zuzmók 1 200 - 27 52
mohák 800 - 28 46
gombák 15 000 - 30 57

Állatfaj összesen 44 800 85 382 542
emlős 132 29 41 68
madár 424 28 67 87
hüllő 23 6 8 11
kétéltű 20 4 5 8
hal 200 32 69
körszájú 2 2 2
puhatestű 500-650 12 20
rovarfaj. 35 000 18 173 226
ugróvillás 2
százlábú 3 3
pókszabású 4000 2 2
rákféle 800 26 31
gyűrűsféreg 440 7 9
hengeresféreg 1 600 2 2
polip 2 2

A 2009-es Vörös Könyvben található védett növény- és álatfajok megyénkénti megoszlása
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a megye megnevezése
Védett állatfajok 

száma
a védett növény- és 
gomba fajok száma

1 Voliny megye – Волинська область 106 109
2 Zsitomir megye – Житомирська область 102 112

3 Ivano-Frankivszk megye – Івано-
Франківська область 149 228

4 Luhanszk megye  – Луганська область 137 117
5 Odesszai megye  – Одеська область 231 140
6 szumi megye  – Сумська область 109 88
7 herszon megye – Херсонська область 221 131
8  csernyivci megye  – Чернівецька область 134 140

9 krími autonóm köztársaság– Автономна 
Республіка Крим 316 325

10 Dnyipropetrovszk megye – Дніпропетров-
ська область 132 66

11 kárpátalja (kárpátontúli megye)– 
Закарпатська область 168 276

12  Kijev megye– Київська область 169 129

13 Lemberg (Lvivi) megye – Львівська 
область 140 176

14 Poltava megye– Полтавська область 113 79
15 Ternopil megye – Тернопільська область 88 119
16 hmelnickij megye – Хмельницька область 84 113
17 csernyihiv megye – Чернігівська область 120 84
18 Vinnica megye – Вінницька область 82 86
19 Donyeck megye – Донецька область 136 147
20 Zaporizzsja megye – Запорізька область 143 66

21 Kirovohrad megye – Кіровоградська 
область 83 73

22 Mikolajiv megye – Миколаївська область 170 90

23 Rivne megye– Рівненська область 85 105
24 harkiv megye– Харківська область 141 107
25 cserkaszi megye – Черкаська область 119 89

Amint az a táblázatban is látható, a legtöbb védett növényfaj a Krímen van, 325, és utána 
közvetlenül Kárpátalja következik 276 fajjal. A védett állatfajok is nagy számban találhatóak me-
gyénk területén. 

Amint azt a legutóbbi VK összeállítása kapcsán számosan megjegyezték ukrajna földrajzi 
adottságaiból adódóan, nem lehet minden területre általánosan érvényes Vörös Könyvet szerkesz-
teni, hiszen a helyi földrajzi adottságok, pl. az antropogén hatás, szükségessé tették egy helyi vörös 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Luhanszki_ter%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Odesszai_ter%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szumi_ter%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csernyivci_ter%C3%BClet
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lista összeállítását is. Ezt figyelembe véve, a Kárpátaljai Megyei Tanács 2008. november 20-ai 
ülésén született határozattal elfogadta Kárpátalja Növényeinek Regionális Vörös Listáját. A listán 
405 védendő növényfaj (pl.: Ophioglussum vulgatum L. Thelypteris palustris Schaott. Salix alpina 
Scop. Urticularia minor l. Valeriana simplicifolia) és 41 különös védelmet igénylő növénytársulás 
szerepel (pl.: Anetum (incanae) matteuciosum (struthiopteris), Alnetum  syringo (josikaeae)-calt-
hosum (palustris) stb.).

IV.7. A fAJmenTÉs LeheTŐsÉGeI 

A biodiverzitás megőrzése kétféleképpen valósítható meg:
• In situ megőrzés
• Ex situ

In situ megőrzés
Genetikai erőforrások természeti környezetben való megőrzése megfelelő méretű populáci-

óban, emberi befolyástól többé-kevésbé függetlenül. Az in situ génmegőrzés a faji identitást az 
evolúció dinamizmusának fenntartása révén kívánja megőrizni. Egyszerűbben fogalmazva eredeti 
élőhelyen való megőrzést jelent. 

Az ex situ megőrzés az élőszervezetek, populációk megőrzése természetes élőhelyétől eltérő, 
mesterséges feltételek között. A módszer lehetővé teszi a fajok – többek között az unikális, fo-
kozottan védett, ritka és veszélyezett fajok – eredeti termőhelyen kívüli, irányított szaporítását, s 
amennyiben lehetségessé válik, a szaporulat visszatelepítése eredeti élőhelyére.

Módszerei:  
1. extenzív: szabadföldi gyűjtemények, botanikus kertek;

génbankok;
magbankok;
állatok esetében tenyésző telepek;
állatkertek stb.  

2. intenzív: in vitro technikák: mikroszaporítás, krioprezerváció, DNs-könyvtárak.

Az ex situ védelem hátránya az in situ módszerekkel szemben, hogy kizárja az evolúciós 
folyamatokat. A természettől eltérően a szomatikus genetikai változatosság valószínüsége meg-
növekszik.

IV.8. TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉkELÉS

Annak eldöntése, hogy mely élőlényeket, illetve életközösségeket tekintjük védendőnek, nagyon 
nehéz.  Ezért a gyakorlati természetvédelem számára felhasználható természetvédelmi értékelések 
születtek. Az értékelési folyamat célja a természet minőségi jellemzőinek mennyiségi adatokká 
való átalakítása. Az így kapott természetvédelmi érték lehetővé teszi a vizsgált képződmények, 
területek összehasonlítását és rangsorolását. Ilyen természetvédelmi értékelésen alapul a növény-
társulások szozológiai indexe, amit sztojko dolgozott ki. Magyarországon  Borhidi A. (1993) és 
simon T. (1988) dolgoztak ki természetvédelmi értékelési rendszert. simon T. mindkét esetben 
egyszerű rangsorba rendezett természetvédelmi értékkategóriákba  sorolja be a növényfajokat. 
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Borhidi A. számokat is rendel a kategóriák mellé, tehát számszerűsíteni lehet a faj természetvé-
delmi értékét. 

Szociális magatartási típusok (SbT) (BOR hIDI 1993)
Természetes termőhelyek növényeinek magatartási típusai
specialisták, jelük: s, értékük: +6.
szűk ökológiájú stressztűrő, többnyire kis versenyképességű fajok, amelyek valamely termő-

helyi feltétel vagy termőhelytípus érzékeny indikátoraiként, vagy valamely társulás, illetve társu-
lás-csoport karakterfajaként jelentős ökológiai-cönológiai információ hordozói. A termőhely mi-
nőségében, zavartalanságában, természetességében bekövetkezett változásokat ezek a fajok jelzik 
a legérzékenyebben.

Kompetitor fajok, jelük: c, értékük: +5
A természetes társulások vagy azok valamely szintjének domináns vagy uralkodó fajai. Több-

nyire magas allokációs rátájú, K-stratégista, évelő vagy fás életformájú, nagy produkciójú fajok, 
amelyek a szukcesszió egy bizonyos szakaszában az adott termőhelyen a legnagyobb verseny-
képesség kifejtésére alkalmasak. hosszabb távon képesek stabilizálni a társulás összetételét és 
működését, vagyis a zavaró behatások ellen viszonylag ellenállók. Ezek a társulások – az idegen 
behatásokkal szemben – a szerkezetüket hosszabb ideig megőrzik.

Generalisták vagy kísérő fajok, jelük: G, értékük: +4.
Természetes növénytársulások széles ökológiai tűrőképességű fajai, amelyek sokféle termő-

helyen és társulásban élnek, de az antropogén behatást rosszul tűrik. Többnyire évelő növények, 
melyek fontos szerepet töltenek be a társulás anyag- és energiaforgalmában, valamint belső egyen-
súlyának fenntartásában.

Természetes, pionír növények, jelük: NP, értékük: +3.
Természetes eredetű zavaró tényezők által kialakított élőhelyek fajai. jellemzőjük, hogy túl-

nyomórészt magas reproduktív allokációs rátájú R-stratégisták. A termőhelyi feltételek szélsősé-
geit jól tűrik, tápanyagigényük és versenyképességük kicsi. stabilitást megőrző képességük cse-
kély, viszont fontos szerepük van a társulások rehabilitációs és regenerációs folyamataiban.

Bolygatott, másodlagos és mesterséges termőhelyek növényeinek magatartási típusai
Zavarástűrő természetes növényfajok, jelük: DT, értékük: +2
Idetartoznak a tartós növénytársulások egyszeri destrukciója után meginduló másodlagos 

szukcesszió pionír elemei, valamint a mesterséges létesítmények (pl. töltések) befedésben szere-
pet játszó évelő növények.

Természetes gyomfajok, jelük: W, értékük: +1.
Tartós antropogén hatás alatt álló mesterséges termőhelyek növényei. Többnyire R-stratégista 

egyévesek vagy efemerek, melyek egy vegetációs periódus alatt képesek 3-4 generációt is lét-
rehozni. utak, útszélek, trágyázott romtalajok, különböző mezőgazdasági kultúrák, szennyezett 
termőhelyek természetes fajai, melyek régóta a flóra természetes tagjai.

Meghonosodott idegen fajok, jelük: I, értékük: -1.
Táj- és flóraidegen növények, amelyeket valamilyen gazdasági cél érdekében hoztak be és 

honosítottak meg. Idetartoznak a mezőgazdasági haszonnövények, a tájidegen haszonfák, és a 
dísznövények. E fajok általában nem viselkednek kultúrszökevényként, hanem azon a területen 
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maradnak, ahová gazdasági célból ültették őket. jelenlétük a természetes növénytakaróban azt 
jelzi, hogy az adott terület tartósan gazdasági célokra van vagy volt hasznosítva.

Behurcolt vagy adventív fajok, jelük: A, értékük: -1.
Táj- és flóraidegen növények, melyek nem szándékosan, hanem emberi tevékenység követ-

keztében véletlenül, elterjedő vagy betelepedő gyomok formájában jelentkeznek és honosodnak 
meg.

Megjelenésük gyakran csak átmeneti. A tartósan megtelepedők közül csak azokat soroljuk ide, 
amelyek másodlagos termőhelyek növényzetében jelennek meg.

Ruderális kompetítorok, jelük: Rc, értékük: -2.
A természetes flóra domináns gyomjai, amelyek hatékony propagációs stratégiájuk vagy kon-

kurenciaszegény környezetük miatt uralkodóvá és társulásalkotóvá válnak, másodlagos edifiká-
torként működve a termőhely átalakítására és a szukcesszió irányának megváltoztatására képesek.

Agresszív tájidegen inváziós fajok, jelük: Ac, értékük: -3.
Táj- és flóraidegenek, amelyek szándékos betelepítés vagy véletlen behurcolás révén kerültek 

a flórába. Agresszivitásuk és a versenytársak hiánya miatt képesek arra, hogy a természetes és 
féltermészetes társulásokba behatoljanak, és uralkodóvá váljanak. Gyakran másodlagos edifikátor-
ként működve a termőhelyet átalakítják, elfoglalják, és a természetes szukcesszió gátjaivá válnak.

Ritkasági kategóriák
Értékük hozzáadódik az adott faj szociális magatartási típusának pontértékéhez.
Ritka faj, jele: r, értéke: +2.
unikális faj, jele: u, értéke: +4.

IV.8.1. Természetvédelmi értékkategóriák (TVk) (sIMON 2002)

Természetes állapotokra utaló fajok
u: unikális fajok. Reliktumok, különleges ritkaságok, védettek vagy fokozottan védettek. Né-

hány kivételtől eltekintve kevesebb mint 10 helyen fordulnak elő hazánkban.
KV: fokozottan védett fajok.
V: védett fajok.
E: társulásalkotó fajok.
Olyan természetes fajok, melyek fura szerepet játszanak a természetes növénytársulások, for-

mációk felépítésében. K: kísérőfajok. Az eredeti flóra egyszerű tagjai, természetes fajai. Idetarto-
zik továbbá számos ritka színező elem is, melyek jelentős része védett.

TP: pionír fajok. Az elsőként megtelepülő fajok csoportja.
Degradációra utaló fajok
TZ: zavarástűrők. Elviselik a kismértékű zavarást, sőt, hatására föl is szaporodhatnak.
A: adventív fajok. Behurcolt, idegen eredetű fajok. Egyik csoportjuk a természetes, degra-

dálatlan társulásokban csak ritkán jelenik meg. Igen veszélyes azonban az adventív fajok azon 
csoportja, amely erőszakosan, a természetes társulásokat kiszorítva terjed.

G: gazdasági növények. Különböző célból termesztett fajok. Közülük néhány olyan mérték-
ben vadult ki, hogy agresszív gyommá vált.
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GY: gyomfajok. Az erőteljes emberi tevékenység nyomán, azaz másodlagos, rontott termő-
helyeken jelennek meg. Egy részük a hazai vegetációban őshonos, és innen terjedt el; más részük 
viszont adventív, azaz behurcolt, idegen eredetű.

IV.9. ZÖLD kÖNyVEk

ukrajnában a 60-as évektől kezdődően egyre gyakrabban fogalmazódott meg, hogy a természetes 
ökoszisztémákban tapasztalható negatív változások miatt a faji védelem önmagában nem tudja 
biztosítani a veszélyeztetett növények, állatok védelmét, ez csak termőhelyükkel, illetve élőhe-
lyükkel együtt lehetséges. Időszerűvé vált a természetvédelemmel kapcsolatos elméleti kérdések 
továbbgondolása, a gyakorlati természetvédelemben széles körűen alkalmazható eljárások kidol-
gozása. A munka megkezdéséhez az alapot az 1981-es moszkvai konferencia szolgálta, ahol a rit-
ka növénytársulások védelmével kapcsolatos gyakorlati teendők megvitatására került sor. Ennek 
eredményeként nemzetközi példákat is figyelembe véve, 1987-ben ukrajnában megjelent az első 
Zöld Könyv, amelyet számos e témával kapcsolatos kiadvány követett. 

Ezek közül a legfontosabbak:
• 1998 – ukrajna nyugati megyéinek ritka növénytársulásai (sTOYKO et al., 1998).
• 2002 – ukrajna Zöld Könyve. Erdők monográfia (sELjAG-sZOsZONKO et.al. 2002).
• 2009 – ukrajna Zöld Könyve (GYIDuh szerk. 2009).

Az ukrajnai zöld könyvekben a védendő ritka és típusos társulások felsorolására, számbevételére 
és természetvédelmi szempontok szerinti kategorizálására került sor. A felsorolt asszociációk a 
domináns nevezéktant követik. A szovjet hagyományokon alapuló domináns nevezéktan (uppsa-
lai iskola) a társulást a szintjeiben meglévő domináns fajok alapján nevezi el. Alapegységei az 
asszociáció, a formáció, a formációosztály. Ez a nevezéktan az erdei társulásoknál viszonylag 
jól alkalmazható, de olyan pl. fátlan vagy ruderális társulásoknál, ahol a fajok évszakonként is 
gyorsan váltják egymást, nem alkalmas a társulás megbízható jellemzésére, megnevezésére. Több 
évi sikertelen kísérletezést követően egyértelművé vált, hogy a domináns nevezéktan nem alkal-
mas a társulások egységes megnevezésére, azonosítására. Az utóbbi 15-20 évben a Braun-Blauqut 
nevével fémjelzett közép-európai vagy Zürich–Montpellier-i iskola válik általánossá ukrajnában 
is, elsősorban V. A. szolomaha munkásságának köszönhetően, de a zöld könyvekben még ez nem 
jelenik meg.

A társulások természetvédelmi jellemzésére sztojko által 1983-ban lengyel mintára (Čeřovs-
ky, 1977 munkáját alapul véve) kidolgozott kategóriarendszert alkalmaznak, amit kisebb-nagyobb 
átalakításokkal a mai napig is használnak.

A társulások jellemzésére alkalmazott kategóriák: Szünfitoszozológiai index, osztály, kategó-
ria és státus. A fitoszozológia feladata a társulások florisztikai és fitocönológiai sokféleségének 
megóvása és kialakulásuk természetes feltételeinek fenntartása, a megóvásukra a gyakorlati ter-
mészetvédelemben jól alkalmazható tudományosan megalapozott módszerek kidolgozása. 

A szünfitoszozológiai index a társulás ritkaságáról nyújt információt, egy olyan matematikai 
számításon alapuló integrált mutató (szám), amivel ki lehet fejezni az asszociáció szozológiai ér-
tékét. A számításnak a módszertanát a 257. számú 2009.05.27-ei rendelet szabályozza. Az index 
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alapján a társulást egy adott szünfitoszozológia osztályba sorolják, melyhez hozzárendelnek egy 
kategóriát és egy státust. Az index alapján összesen négy osztályba sorolják a társulásokat. Az 
I. és a II. osztályba a legveszélyeztetettebb asszociációk tartoznak, melyek legvédtelenebbek az 
antropogén hatásokkal szemben. Ezek védelmét csak valamilyen védett területen lehet biztosítani. 
A kategóriák száma is négy. A kategóriák kijelölésénél a domináns fajokat vizsgálják, figyelembe 
veszik a fajösszetételt, az elterjedési területük méretét és határát, a domináns faj vagy fajok jelen-
létét az uVK-ban az IucN Vörös Listáján, ritka reliktum és ritka endemikus fajok-e. 

Az I. kategória jelenti a legértékesebb területet, és a IV. kategória a legkevésbé értékeset. A 
IV. kategóriába sorolt társulásban a domináns fajok közönséges szokványos típusú asszociáltságot 
mutatnak. Antropogén tényezők hatására váltak ritkává, amelyet a kedvezőtlen tényezők fenn-
álló hatása miatt az eltűnés veszélye fenyeget. A kategória mellé hozzárendelnek egy státuszt, 
amely jelöli a növénytársulás veszélyeztetettségi állapotát A következő státusokat különböztetik 
meg: ritka, olyan társulás, amelyet az eltűnés veszélye fenyeget, illetve védelemre szoruló típusos 
(jellemző) társulás. A státus alapján állapítják meg, hogy milyen tevékenység végezhető az adott 
területen, a szigorúan védettől a fenntartható kiegyensúlyozott használatig. Ez elsősorban az erdő-
gazdálkodásnál játszik fontos szerepet. A szócikkekben a társulásokra vonatkozóan a következő 
információkat találjuk még:

Természetföldrajzi feltételek: Információkat közöl az ukrajnai elterjedésről. jelöli előfordulá-
sánaknövényföldrajzi vagy természetföldrajzi régióját, egyes esetekben feltünteti a terület földraj-
zi nevét, a társulás konkrét termőhelyét. Feltünteti a termőhely főbb abiotikus paramétereit.

Biotóp: Információt közöl arról, hogy milyen ökotóphoz tartozik a növénytársulás, milyen az 
ukrajnára módosított cORINE-féle élőhelyi besorolása.

Fitocönológiai és autfitoszozológiai jelentőség: jellemzi a különböző szintekben lévő domi-
náns fajok asszociáltságának típusát. jelöli a nemzeti és nemzetközi jogi alapon védett domináns 
fajok autfitoszozológiai jelentőségét.

Növényföldrajzi jelentőség: jellemzi a társulás ukrajnai elterjedésének sajátosságait. jelöli a 
domináns fajok növényföldrajzi jelentőségét.

Cönológiai struktúra: Röviden jellemzi a társulás függőleges és horizontális struktúráját, flo-
risztikai magját (faji kompozícióját).

Megújuló képesség: jellemzi a társulást alkotó domináns fajok populációinak lehetséges ter-
mészetes megújuló képességét az adott ökológiai feltételek között.

Felsorolja továbbá azon védelmi intézkedések és rendszabályok fajtáit, amelyek szabályozzák 
a társulásokban folytatható tevékenységet. Védelmi intézkedések, védelmi rendszabályok, melyek 
a következők: Abszolút védettségi rend; Szabályozott védettségi rend; Tiltott, tilalmas rendszabály. 
Végül feltünteti ukrajna természetvédelmi alapjához tartozó azon főbb területeket, objektumokat, 
amelyeken védik a ritka növénytársulásokat vagy rámutatnak a védelem szükségességére. 

A Kárpátaljai Megyei Tanács 2008. november 20-ai ülésének határozata értelmében elkészült 
Kárpátalja Regionális Zöld Listája. A listán 41 különös védelmet igénylő növénytársulás kapott he-
lyet. Pl.: Anetum incanae) matteuciosum (struthiopteris), Alnetum  syringo (josikaeae)-calthosum 
(palustris) stb.).
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V. TERÜLETI VÉDELEM

V.1. TermÉszeTVÉdeLmI TerüLeTeK IuCn szerInTI CsoporTosíTÁsA 
(sTANDOVáR–PRIMAcK 2001)

Nemzetközi Természetvédelmi unió (IucN) kidolgozott egy rendszert a védett területek osztályo-
zására, amely lefedi a minimálistól az intenzívig terjedő területhasználati típusokat:

I. Szigorúan védett természetvédelmi területek, vadonterületek. Olyan nagy kiterjedésű vé-
dett területek, amelyek zavartalan állapotukban őrzik meg az élőlényeket és a természetes 
folyamatokat abból a célból, hogy a biodiverzitás reprezentatív mintái lehessenek a tudo-
mányos kutatás, az oktatás, a környezet monitorozása és a genetikai változatosság meg-
őrzése számára (természetvédelmi rezervátumok) az elsősorban kutatási és monitorozási 
célra létrehozott vadonterületek főleg a természeti folyamatok megóvására kialakítottak, 
de rekreációs célokra és önellátó gazdálkodásra korlátozottan is hasznosítható.

II. Nemzeti parkok. Nagy területű, kiemelkedő természeti vagy tájképi értékkel rendelkező, 
országos vagy nemzetközi jelentőségű területek, amelyeket tudományos, oktatási, rekreá-
ciós célra vagy önellátó gazdálkodás céljára tartanak

III. Természeti emlékek. Kiemelt országos jelentőségű, különleges természeti látnivalóval ren-
delkező kisebb területek.

IV. Kezelt természetvédelmi területek (vadrezervátumok). hasonlóak a szigorúan védett ter-
mészetvédelmi rezervátumokhoz, de esetükben a társulás tulajdonságainak megőrzéséhez 
szükség van bizonyos fokú emberi beavatkozásra. Kismértékű, szabályozott gazdasági te-
vékenység engedélyezhető.

V. Tájvédelmi körzet (védett szárazföldi és tengeri tájak). Olyan területek, amelyek a termé-
szeti erőforrások tradicionális, környezetkímélő felhasználásán keresztül az ember és a 
környezet harmonikus kölcsönhatását testesítik meg, miközben turisztikai és rekreációs 
lehetőségeket is nyújtanak. Ebbe a kategóriába tartozhatnak legelők, gyümölcsösök vagy 
halászfalvak is. 

VI. Védett területek a természeti erőforrások fenntartható kitermelésével.

Ezeken a területeken lehetőség van a természeti erőforrások (pl. a víz, a vad- és halállomány, a le-
gelők, az erdő) hasznosítására, de csak olyan mértékben, hogy a biodiverzitás megőrzése biztosít-
va legyen. Ezek a területek többnyire nagy kiterjedésűek, és területükön van példa a tradicionális 
és a modern erőforrás-felhasználásra is.

Ezek közül a kategóriák közül az első öt minősül valódi védett területnek, esetükben a terü-
letkezelés elsődleges célja a biológiai sokféleség fenntartása. Egy szigorúbb meghatározás szerint 
csak az első négy sorolható ide. Az utolsó kategóriába tartozó területeknél a területkezelésnek el-
sősorban nem a biológiai sokféleség, hanem a természeti erőforrás megőrzése a célja. E területek 
különösen jelentős szerepet kaphatnak, egyrészt sok esetben jóval nagyobb kiterjedésűek, mint az 
első öt kategóriába tartozó védett területek, másrészt még rendelkezhetnek az eredeti fajkészlet 
jelentős részével, és végül az igazi védett területek (IucN IV.). 
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V.2. TermÉszeTVÉdeLmI TerüLeTeK  mAGyArorszÁGI CsoporTosíTÁsA

A védett természeti területek csoportosítása és megnevezése alapvetően a nemzetközi gyakorlat-
ban alkalmazott kategorizálás elveit követi.

Elsődleges besorolásuk szerint a védett területek lehetnek:
• nemzeti parkok, 
• tájvédelmi körzetek, 
• természetvédelmi területek, 
• természeti emlékek.

A fenti kategóriákba tartozó területek vagy egyes részterületeik besorolhatók további területi vé-
dettségi kategóriákba. Ezek lehetnek a magyarországi természetvédelmi jogszabályok alapján ki-
jelölt fokozottan védett területek és erdőrezervátumok, vagy nemzetközi egyezmények alapján 
kijelölt bioszféra rezervátumok, ramsari területek és a világörökség területei.

Nemzeti park
A nemzetközi ajánlások szerint a nemzeti park lehet az ország jellegzetes, természeti adottsá-

gaiban lényegesen meg nem változtatott olyan nagyobb tája, ahol a növény- és állatfajok jelenléte 
a földfelszíni formák és ezek együttese a tudomány, a közművelődés és a szabadidő eltöltés szem-
pontjából különleges jelentőségű. Nemzeti park csak az a védett terület lehet, amely megfelel az 
IucN ajánlásainak. Az ajánlás legfontosabb része: a nemzeti parkokban legalább egy, de lehetőleg 
több ökoszisztémának emberi behatástól (területfejlesztéstől, műveléstől) mentesnek kell lennie, 
ahol a földtani alakulatok és képződmények egyes növény- és állatfajok különleges, tudományos, 
oktatási vagy üdülési érdeklődésre tarthatnak számot, vagy olyan természetes tejegységet foglal-
nak magukban, amelyek kiemelkedően szép látványt nyújtanak;

Tájvédelmi körzet
Tájvédelmi körzetnek nevezzük a természetvédelmi értékek, valamint a kedvező természeti 

tulajdonságok megőrzésére és felkutatására szolgáló nagyabb kiterjedésű területeket vagy tájré-
szeket.

Legfontosabb feladata a tájkép természetes alkotóelemeinek meghatározott egyensúlyban való 
tartása. Ezért az ilyen területeken korlátozott vagy tilos a parcellázás, az építkezés, a bányanyitás, 
az ipartelepítés stb.; általában tájidegen létesítmények elhelyezése.

A táj jellegét nem zavaró gazdasági tevékenység, a hagyományos mező- és erdőgazdálkodás 
megengedett.

A tájvédelmi körzet „működtetésére” csak magyarországi előírások vonatkoznak. Az ilyen 
jelleggel védett területek a természetjárás, a turizmus, az idegenforgalom, az ismeretterjesztés, 
kisebb mértékben pedig az üdülés és gyógyítás szolgálatában állnak.

Természetvédelmi terület
 Természetvédelmi terület a védett területi érték megóvására és fenntartására szolgáló terület, 

ide értve a barlangok felszíni területeit is. Egy részük szigorúan zárt, más részük korlátozottan 
vagy szabadon látogatható. A természetvédelmi területeken általában nem folytatható elsődlegesen 
gazdasági célú termelő tevékenység. A tudományos, oktatási és ismeretterjesztési megfontolásból 
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kialakított természetvédelmi területek közül a legjelentősebb földtani, víztani, növénytani, állatta-
ni, tájképi és kultúrtörténeti értékeket magukban foglalók országos, a többiek helyi jelentőségűek.

Természeti emlék
Természeti emléknek minősül a természet olyan különleges egyedi képződménye, amely által 

elfoglalt terület kiterjedésben elhanyagolható, és magához a védett értékhez képest is jelentékte-
len. Ilyenek a kisebb kiterjedésű földtani szelvények, sziklák, források, egyes fák, facsoportok, 
fasorok stb. A természeti emlékek általában helyi értékek.

A nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek, a nemzetközileg is számon tartott, valamint a na-
gyobb értékű természetvédelmi területek országos jelentőségűek. Ez a megkülönböztetés csak 
1971 óta létezik. Addig minden természeti értéket a természetvédelmi főhatóság nyilvánított vé-
detté, amelyet 1971 után két csoportra osztottak. A védett természeti értékek jelentőségét a min-
denkori természetvédelmi főhatóság állapítja meg.

helyi jelentőségű terület: A nem országos jelentőségű természetvédelmi területek és természe-
ti emlékek az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak.

Bioszféra rezervátumok
Kijelölésük célja a természetes életközösségekben élő növények és állatok populációinak, 

azok sokféleségének és együtteseinek a jelen és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése. 
Ezeken a területeken biztosítani kell az evolúció folyamatosságát. Fenntartásuk nemzetközi kuta-
tást, oktatást és speciális szakmai képzést is szolgál. Területük két, különböző szigorúsággal védett 
övezetet tartalmaz: a kiemelkedő természeti érték közvetlen megvédését szolgáló belső övezetet, 
a „magterületet”, valamint a körülötte elhelyezkedő védőzónát (pufferzónát).

A bioszféra rezervátumok 3 fő funkciója: 
• megőrzési funkció; 
• fejlődési funkció; 
• kutatási és oktatási funkció.
Erdőrezervátumok
Az erdőrezervátum a természetes vagy természetközeli erdei életközösség megóvására, a ter-

mészetes ökológiai és evolúciós folyamatok szabad érvényesülésére, továbbá e folyamatok ku-
tatására szolgáló erdőterület. Két részből (zónából) áll: az ún. magterületből és az azt körülvevő 
védőzónából. A magterület fokozottan védett természeti területként teljes és végleges gazdasági 
korlátozás alatt áll, a védőzóna általában védett, s abban rendszerint a természetvédelmi céloknak 
is megfelelő, természetkímélő erdőgazdálkodás folytatható (Természetvédelem Bp., 2004).
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V.3. TermÉszeTVÉdeLmI TerüLeTeK uKrAJnAI CsoporTosíTÁsA

„ukrajna természetvédelmi alapja” (″Основа природоохорони України″) (1992), „ukrajna ter-
mészetvédelme fejlődésének tervezete” (″Плани розвитку природоохорони України″) (1994) 
stb. dokumentumok rögzítik a természetvédelmi alaphoz tartozó területek csoportosítását, jellem-
zik szociális, gazdasági, ökológiai jelentőségüket. Jelenleg több mint 8 000 különböző védett-
ségi státussal rendelkező természetvédelmi egység található ukrajna területén, összesen 3,3 
millió ha összterülettel, amely ukrajna összterületének 6,05% teszi ki (www. menr.gov.ua). 

ukrajnában az alábbi csoportosítás szerint történik a védett területek osztályozása: 
• Természetvédelmei területek (Природні заповідники)
• Bioszféra védett terület (Біосферні заповідники)
• Nemzeti park (Національний природний парк)
• Tájvédelmi körzet (Регіональний ландшафтний парк)
• Rezervátum (Заказник)
• Természeti emlék (Пам’ятка природи)
• Védett kistáj (Заповідні урочища)
• Botanikus kert (Ботанічні сади)
• Dendrológiai park (Дендрологічні парки)
• állatkert (Зоологічні парки)
• Kert- és parképítészeti emlék (Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва) 

V.3.1. Természetvédelmi terület 

A természetvédelmi területek (Природні заповідники) sajátos élő laboratóriumok, amelyek fő 
feladata az emberi beavatkozás nélkül, a természetben zajló folyamatok tanulmányozása. A tudo-
mányos tevékenységen kívül bármilyen egyéb tevékenység tilos. 

V.3.2. bioszféra rezervátum

A bioszféra rezervátumok (Біосферні заповідники) létesítésének célja a kiemelkedően értékes 
területek védelme, az ember és a természet kapcsolatainak tanulmányozása.

A következő övezeteket különítik el: 
magzóna (заповідна зона) (abszolút védett) – tilos bármilyen gazdasági tevékenység.
Szabályozottan védett zóna (зона регульованої заповідності). 
pufferzóna (буферна зона) – védi a magzónát a károsító külső behatásoktól, földhasználat 

csak a magzóna védelmének biztosításával engedélyezett.
Antropogén tájzóna (átmeneti zóna) (зона антропогенних ландшафтів). Olyan terü-

letek tartoznak ide, amelyeket a gazdaság különösebb korlátozás nélkül hasznosít. A területeken 
vizsgálják a természetre gyakorolt antropogén hatást, a megfigyeléseket felhasználják a környezet-
gazdálkodás tudományos alapjainak a kidolgozásában, valamint olyan projektek megvalósításá-
ban, amelyek az ember és a természet viszonyának harmonizációjára irányulnak. A hagyományos 
természethasznosítás megvalósítható a területen. 

A bioszféra védett verület (Біосферний заповідник) a bioszféra rezervátumok (Біосферний 
резерват) nemzeti megfelelője. A bioszféra rezervátumok az uNEscO Ember és Bioszféra prog-
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ramjához kapcsolódnak. ukrajnában minden bioszféra védett területek egyben bioszféra rezervá-
tum is. jelenleg 4 bioszféra védett terület, 6 bioszféra rezervátum, 19 természetvédelmi terület és 
47 nemzeti park található ukrajnában.

ukrajnai védett területek és bioszféra védett területek (Onyiscsenka 2012 alapján)

Назва
Megnevezés

Загальна 
площа, га
Terület, ha

у т.ч. в 
постійному 

користуванн, га
ezen belül 

állandó 
hasznosítású 
terület, ha

Біосфери заповідники – bioszféra védett területek
Асканія-Нова Aszkanyija-Nova 33307,6 11312,3
Дунайський Dunai 50252,9 23380,6
Карпатський Kárpáti 58035,8 39485,0
Чорноморський Fekete-tengeri 109254,8 90634,8

Природні заповідники –Természetvédelmi területek
Горгани Gorgánok 5344,2 5344,2
Дніпровсько-Орільський Dnyeper-Orili 3766,2 3766,2
Древлянський Drevjanszkij 30872,8 30872,8
Єланецький степ jelaneckij sztyepp 1675,7 1675,7
Казантипський Kazantipszkij 450,1 450,1
Канівський Kanyivszkij 8634,9 8634,9
Карадазький Karadagi 2855,2 2855,2
Кримський Krimi 44175,5 44175,5
Луганський Luhanszki 5403,0 5403,0
Медобори Medobori 9516,7 9516,7
Мис Мартьян Misz Martjan 240,0 240,0
Михайлівська цілина Mihajlivszka cilina 882,9 882.9
Опукський Opukszkij 1592,3 1592,3
Поліський Polisszjai 20104,0 20104,0
Рівненський Rivnei 47046,8 47046,8
Розточчя Roztocsja 2084,5 2084,5
Черемський cseremszkij 2975,7 2975,7
Український степовий ukrán sztyeppi 3133,2 3133,2
Ялтинський гірсько-лісовий jaltai hegyi erdő 14523,0 14 523,0

Національні природні парки – Nemzeti parkok
Азово-Сиваський Azov–szivasi 52154,0 52154,0
Білобережжя Святослава Biloberezzsja szvjatoszlava 35223,1 28587,7
Білоозерський Biloozerszkij 7014,4 7014,4
Бузький гард Buzkij hard 6138,1 2650,9
Великий Луг Velikij Luh 16756,0 9324,0
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Верховинський Verhovinai 12022,9 12022,9
Вижницький Vizsnickij 11238,0 8246,2
Галицький halicsi 14684,8 12159,3
Гетьманський hetymanszkij 23360,1 11673,2
Голосіївський holoszijivszkij 4525,5 1879,4
Гомільшанські ліси homilsanszki erdők 14314,8 10937,5
Гуцульщина huculscsina 32271,0 7606,0
Дворічанський Dvoricsanszkij 3131,2 658,8
Дермансько-Острозький Dermanszko-Osztrozkij 5448,3 1647,6
Деснянсько-Старогутський Deszjanszko-sztarohutszkij 16215,1 7272,6
Джарилгацький Dzsarilhackij 10000,0 805,0
Днепровський каньйон Dnyeper-kanyon 10829,2 7189,7
Залісся Zalisszja 14841,0 14841,0
Зачарований край Zacsarovanij kraj 6101,0 5649,0
Ічнянський Icsnyanszkij 9665,8 4686,1
Кармелюкове Поділля Karmeljukove Pogyilja 20203,4 16518,0
Карпатський Kárpáti 50495,0 38322,0
Ківерцівський "Цуманська 
пуща" Kiverci ,,cumanszka puscsa’’ 33475,3 3471,5

Кременецькі гори Kremeneci hegyek 6951,2 3968,6
Мезинський Mezinszkij 31035,2 8543,9
Меотида Meotida 20721,0 3581,0
Нижньодністровський Alsó-dnyeszteri 21311,1 3700,0
Нижньосульський Alsó-szulszkij 18635,1 2187,3
Олешківські піски Oleskivszkij homok 8020,4 5222,3
Пирятинський Pirjatinszkij 12028,4 5555,14
Північне Поділля Észak-Podóliai 15587,9 5434,4
Подільські товтри Podóliai tovtri 261316,0 4515,8
Приазовський Azov-melléki 78126,9 48053,2
Прип'ять-Стохід Pripjaty–sztohid 39315,5 5961,9
Святі гори szvjati hori (szent hegyek) 40448,0 11878,0
Синевир szinevéri 42704,0 29512,0
Синьогора szinyohora 10868,0 10866,0
Сіверсько-Донецький sziverszko–Donyeckij 7007,0 3020,0
Сколівські Бескиди szkolivszki Beszkidek 35684,0 10982,0
Слобожанський szlobozsanszkij 5244,0 5244,0
Тузловські лимани Tuzlovi limánok 27865,0 2022,0
Ужанський uzsanszkij (ungi) 39159,0 14905,0
Хотинський hotinszkij 9446,1 3109,9
Чарівна гавань csarivna havany 10900,0 6150,0
Черемоський cseremoszkij 7117,5 5556,0
Шацький sackij 48977,0 18810,0
Яворівський javorivszkij 7078,6 2885,5
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Kárpátalján két bioszféra rezervátum van: a Kárpáti Bioszféra Rezervátum és Keleti-Kárpátok 
Східно-Карпатський (három országon átnyúló: Lengyelország, szlovákia és ukrajna).

 A Kárpáti Bioszféra Rezervátum a megye legjelentősebb természetvédelmi objektuma, amely 
az 1978-ban alapított Kárpáti állami Védett Terület átminősítése révén jött létre 1993-ban. A re-
zervátumot 1997-ben és 2002-ben az Európa Tanács Európa Diplomával tüntette ki. Az 1997-es 
kibővítés után területe jelenleg 53 630 hektárra növekedett. A rezervátum nyolc területi egységből 
áll, ebből 4 a Tisza völgyében helyezkedik el. Adminisztrációs központja Rahón található. A rezer-
vátum területének nagyobb részét, 44,1 ezer hektárt erdő borít, ez az összterület 82, 2 %-át teszi 
ki. Megközelítőleg 5000 hektáron szubalpesi és alpesi rétek húzódnak. A természetközeli erdők 
aránya 33,3 ezer hektárt tesz ki, ebből 13,2 ezer hektárt tekintünk őserdőnek.  A területen 2865 nö-
vényfaj található, ebből 8 Európai Vörös Listás faj, 112 faj szerepel ukrajna Vörös Könyvében. A 
2442 állatfaj közül 23 Európai Vörös Listás és 82 faj szerepel ukrajna Vörös Könyvében. (Bedej 
et all. 2005) 

egységei:
Csornohorai Természetvédelmi Terület, nagysága 15 369 ha, amely 600 és 2061 m ten-

gerszint feletti magasságban terül el a Rahói járásban. ukrajna hat 2000 méter tengerszint feletti 
magasságot meghaladó hegycsúcsa közül öt ezen a területen található, többek között ukrajna leg-
magasabb csúcsa, a hoverla (2061m) is. 

szvidoveci Természetvédelmi Terület, 1936-ban minősítették védetté, majd 1978-ban meg-
újították státusát, és országos jelentőségű rezervátumot alakítottak ki a bázisán. Később létrehoz-
ták a magashegységi flóra védelmét biztosító Bliznica szikla rezervátumot. A két védett területen 
alakították ki 1997-ben a Kárpáti Bioszféra Rezervátum szvidoveci masszívumát, amely 350-
1883 méter tengerszint feletti magasságban terül el 8687 hektáron. A Nagy Bliznica 1881 méter, a 
Kis Bliznica 1872 méter tengerszint feletti magasságú. A terület több mint 400 virágos növényfaja 
közül 38 szerepel ukrajna Vörös Könyvében. A bükkösök 1380 m magasságig emelkednek. A 
Kiszva patakban a vidra is honos. Az erdőségekben a vadmacska sem ritka, a területen kedvező 
életfeltételeket talál a barnamedve is.

máramarosi Természetvédelmi Terület. A védett terület nagysága 8916 ha, 450-1940 ten-
gerszint feletti magasságban legmagasabb csúcsa a Pop Iván (1940 m). Itt ered a Fehér-Tisza két 
mellékvízfolyása, a Bilij és a Kvasznij. A terület 500 magasabb rendű növényfajának 7%-a ritka, 
illetve eltűnő félben lévő. Az ősbükkösök a mészben gazdag talajokat részesítették előnyben. Az 
erdőhatár 1600-1700 m magasságban húzódik. A hegyi patakok gazdagok pisztrángban, elvétve 
még a Kárpát- medence egyik endemikus faja, az ingolák osztályába tartozó erdélyi, vagy a ko-
rábban kárpáti ingolának nevezett tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) is megtalálható, amely a 
Tisza vízrendszerében alakult ki.

Kuzijszki Természetvédelmi Terület nagysága 4428 hektár, 320-1409 méter tengerszint fe-
letti magasságban terül el, legmagasabb csúcsai a Mencsul (1242 m) és a Liszij (1409 m). Elő-
ször 1936-ban létesítettek ezen a területen rezervátumot, amelyet 1974-ben országos jelentőségű 
rezervátummá minősítettek át, majd 1990-ben a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz csatoltak. A 
sziklafalakkal szegélyezett festői szurdokvölgyben nagyon szép tanösvény vezet a sólyom-sziklá-
hoz. A terület 450 edényes növénye közül 26 védett (Scopolia carniolica, Lunaria rediviva, Lilium 
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martagon stb.), az ösvényeket sokféle páfrány szegélyezi (Phyllitis scolopendrium, Asplenium 
trichomanes, stb.), a tölgyesek 1090 m magasságig húzódnak fel. A ukrán Kárpátokra jellemző 
állatfajokon kívül a terület barlangjai öt védett denevérfaj élőhelye. 

               

Az ugoljszko-sirokoluzsanszki Természetvédelmi Terület kiterjedése 15 033 ha, 380-1501 
m tengerszintfeletti magasságban húzódik. Legmagasabb hegyecsúcsa a Mencsul (1500 m). A 
védett területen több mint 30 karsztképződményt azonosítottak, köztük az ukrán Kárpátok legna-
gyobb barlangját, a Druzsba barlangot is. A Druzsba járatainak összhossza több mint egy kilomé-
tert tesz ki. A sirokoluzsanszki területek mészben szegények. A bükkösök 1200-1300 m magasas-
ságig hatolnak fel. A terület különlegességét a 8835 ha-on elterülő ősbükkös képezi. helyenként 
a bükkhöz hárs, kőris, szil és tölgy is elegyedik. Különlegesnek számítanak a tiszafás-bükkösök. 
Több mint 20 erdei asszociáció szerepel ukrajna Zöld Könyvében. A területről leírt 700 magasabb 
rendű edényes növény közül 32 szerepel ukrajna Vörös Könyvében. A Tisza folyó lehetséges 
névadójaként is számon tartott tiszafának, több mint 1500 példányát tartják itt számon. A fák kora 
átlagosan 100-150 évre tehető, magasságuk elérheti a 8-10 métert is 

A nárciszok Völgye Természetvédelmi Terület huszthoz közel hózódik, 256 hektáron terül 
el. Európa legnagyobb síksági nárcisz mezője (Narcissus angustifolius) 180-200 m tengerszint 
feletti magasságban.
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A fekete-hegy botanikai Védett Terület a Vulkanikus Kárpátokban terül el. Országos jelen-
tőségű rezervátum volt, amelyet 1997-ben csatoltak a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz, területe 
765 ha, magassága 568 m. A megye legmelegebb vidéke, számos ritka tölgyfajjal és sztyeppi 
növényzettel rendelkezik. A területről leírt 400 magasabb rendű edényes növény közül 24 faj sze-
repel ukrajna Vörös Könyvében. 

A Gyulai-hegy botanikai Védett Terület országos jelentőségű rezervátum volt, amelyet 
1997-ben csatoltak a Kárpáti Bioszféra Rezervátumhoz, területe 176 ha. A Vihorlát–Gutini hegy-
gerincen terül el. A Fekete-hegyhez hasonló flórája van, kifejezett az erdőssztyepp jellegű növény-
zete. unikális a területen növő burgundi tölgy és ezüst hárs alkotta asszociáció. A területről leírt 
400 magasabb rendű edényes növény közül 10 faj szerepel ukrajna Vörös Könyvében (Bedej et 
all. 2005).

V.3.3. Nemzeti park

A nemzeti parkok (національний природний парк) állami jelentőségű természetvédelmi, rek-
reációs, kulturális, oktatási létesítmények, amelyeket a természeti komplexumok és objektumok 
megőrzésére, regenerálására hoznak létre, és amelyeknek különleges természetvédelmi, egész-
ségvédelmi, történelmi-kulturális, tudományos, oktatási és esztétikai értékei vannak. A nemzeti 
parkokban a bioszféra rezervátumokhoz hasonlóan övezeteket különítenek el:

• magzóna (abszolút védett) (заповідна зона).
• szabályozott rekreációs zóna (зона регульованої рекреації). Területén a látogatók 

csak meghatározott útvonalon és rövid ideig tartózkodhatnak.
• Állandó rekreációs zóna (зона стаціонарної рекреації). Ebben a zónában találhatóak 

kijelölt pihenőhelyek, kempingek, motelek, szállodák stb.
• Gazdasági zóna (господарська зона). Ebben a zónában engedélyezett a hagyományos 

természethasznosítás.
Az ukrajnai 47 nemzeti parkból Kárpátalján három található: a szinevé-

ri Nemzeti Park, az ungi (uzsanszki) Nemzeti Park és az Elvarázsolt Vidék elneve-
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zésű Nemzeti Park, amely Kárpátalja legfiatalabb alapítású nemzeti parkja. Alapí-
tásának ideje 2009. Területe 6101 ha, közigazgatásilag az Ilosvai járáshoz tartozik. 
Az Ökörmezői járásban található szinevéri Nemzeti Park alapításának ideje 1989, te-
rülete 40 400 hektár. Az ungvári járásban elterülő ungi Nemzeti Park alapításá-
nak ideje 1999, területe 39 159,3 hektár. Az ungi Nemzeti Park egyben egy nemzetkö-
zi, három ország területén elhelyezkedő Északi-Kárpátok Bioszféra Rezervátum része is. 
A természetvédelmi területek, bioszféra rezervátumok és nemzeti parkok önálló állami intézmény-
ként működő, országos jelentőségű természetvédelmi területek, önálló igazgatósággal. Az igazga-
tóság feladata a terület védelmének és természetvédelmi kezelésének a biztosítása.

V.3.4. Tájvédelmi körzet 

Tájvédelmi körzet (регіональний ландшафтний парк). A regionális tájvédelmi körzetek 
a tájképi és természeti értékek megóvására létesültek, biztosítják a természeti komplexumok vé-
delmét. Kijelölt területein a lakosság számára pihenőhelyek kialakítása engedélyezett. ukrajnában 
44 tájvédelmi körzet található. A kárpátaljaiak közül fontos megemlíteni a  Nagybereznai járásban 
a sztuzsicai Tájvédelmi Körzetet, amelynek területe 14665 hektár; (Dovhanich1998) és a 2009 – 
ben kialakított Tiszamelléki (Pritiszjanszkij) Tájvédelmi Körzetet. A tájvédelmi körzet a Latorca, 
Borzsa és a Tisza folyók árterületének, értékes élőhelyeinek megóvását teszi lehetővé, területei 
kapcsolódhatnának az európai ökológiai hálózathoz. 

V.3.5. Rezervátum

A rezervátumokban (заказник) a természeti komplexumok egy komponense áll védelem 
alatt. Ez lehet egy ártér része (hidrológiai vagy botanikai rezervátum), egy erdővel borított hegy-
oldal (tájképi erdei rezervátum), valamilyen ritka vagy eltűnő faj (zoológiai vagy botanikai rezer-
vátum) stb. ukrajnában 2632 rezervátum található, amelyek lehetnek helyi vagy országos jelen-
tőségűek. Kárpátalján összesen 21 országos jelentőségű rezervátum található (Dovhanich 1998). 
Ezek közül az ungvári járásban lévő Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum a harmadik legna-
gyobb a rezervátumok között, területe 1736 ha. Bár zoológiai rezervátum, természetvédelmi érté-
két az is mutatja, hogy területén számos védett faj mellett két védett növénytársulás is található. 
A Carpineto-Quercetum (roburis) hederosum, amelyben domináns faj az ukrajnában ritka har-
madkori reliktum faj, a Hedera helix és a Quercetum (roburis) -franguloso-caricosum (brizoidis) 
társulás. A területen számos vörös könyves növény- és állatfaj élőhelye is megtalálható. Említést 
érdemlő vörös listás fajok: Trapa natans, Fritillaria meleagris, Leucojum. aestivum, Leucojum 
vernum, Platanthera bifolia, Allium ursinum, Ophyoglossum vulgatum, Listera ovata stb. Az ál-
latok közül számos hüllő-, kétéltű- és madárfaj: pl. Emys orbicularis, Elaphe lonqissima, Rana 
dalmatina, Ciconia nigra stb.

Kárpátalján összesen 28 helyi jelentőségű rezervátum található, legtöbb a rahói járásban.

V.3.6. Természeti emlék

A természeti emlékek (пам’ятка природи) különleges, egyedi (unikális) objektumokat vé-
denek: madárkolóniákat, vadállatokat (denevéreket stb.) tavakat, vízeséseket, forrásokat. A ter-
mészeti emlékek épp ezért kis területűek. ukrajnában 3025 természeti emlék található, ameleyek 
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a rezervátumokhoz hasonlóan lehetnek helyi és országos jelentőségűek is. Országos jelentőségű 
természeti emlék Kárpátalján 6 található. helyi jelentőségű több mint száz van. Külön említést 
érdemel három helyi jelentőségű botanikai természeti emlék, amely a Syringa josikaea élőhelyét 
védi. A volóci járásban lévő területe 6 ha (2. ábra). 

Virágzó magyar orgona (Syringa josikaea)

A Kárpátok Regionális Zöld Könyvében az 1. kategóriába sorolt Alnetum (incanae) syringo-
sum és a Fraxinetum (excelsioris) syringosum társulások élőhelyének védelmét biztosítja a ter-
mészeti emlék. (ukrajna Nyugati Régiójának Ritka Fitocönózisai.) Kárpátalja területén különös 
védelmet igénylő növénytársulások listáján az Alnetum syringo (josikaeae) -calthosum (palustris) 
védendő társulás szerepel. (Kárpátaljai Megyei Tanács 412. számú határozata, 2008). A társulások 
a domináns megnevezést követik.

V.3.7. Természetvédelmi kistáj

A természetvédelmi kistáj (заповідні урочища) a rezervátumhoz hasonlóan tipikus termé-
szeti objektumokat véd. A természeti emlékhez hasonlóan kis területeket foglalnak el. 

A rezervátumok, a természeti emlékek, a védett kistájak területén a védett objektumot nem 
veszélyeztető bármilyen tevékenység engedélyezett. A rezervátumok, a természeti emlékek, a ter-
mészetvédelmi kistájak, a természetvédelmi területektől, bioszféra rezervátumoktól és nemzeti 
parkoktól eltérően nem rendelkeznek önálló igazgatósággal. Az objektumok védelmét a földhasz-
nálók biztosítják. Éppen ezért ezeken a területeken számos ökológiai szabálysértés történik. 

V.3.8. botanikus kert

A botanikus kerteket (ботанічні сади) a ritka, honos és világflóra fajainak megőrzése, ta-
nulmányozása, akklimatizálása, szaporítása céljából létesítik speciálisan megteremtett feltételek 
mellett. ukrajnában közel 30 botanikus kert van. Kárpátalján egy országos jelentőségű botanikus 
kert van, az ungvári Nemzeti Egyetem Botanikus Kertje, melynek területe 4,5 ha (Dovhanich 
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1998). A botanikus kertet 1945-ben alapították. 1983-óta országos jelentőségű. Két részlegből áll. 
A növénygyűjteményben több mint 2 500 faj és fajta található, többek között 35 vörös könyves faj. 

V.3.9. Dendrológiai park

A dendrológiai parkokat (дендрологічні парки) a különböző fafajták és cserjések megőr-
zésére és tanulmányozására létesítik speciálisan kialakított feltételek között. A nagyobb dendroló-
giai parkokban övezeteket különítenek el, pl.: kiállítási, tudományos, védett, adminisztrációs-gaz-
dasági. ukrajna természetvédelmi alapjához 18 dendrológiai park tartozik. ukrajnában a legje-
lentősebb dendrárium a Nyikitszkij Botanikus Kertben és az M. M. Griska nevét viselő Nemzeti 
Botanikus Kertben található. Kárpátalján az erdészetek alakítanak ki dendráriumokat. 

V.3.10. Állatkert

Az állatkerteket (зоологічні парки) oktató-nevelő céllal létesítik. A ritka, egzotikus és helyi 
állatfajok bemutatóhelyei. Fontos szerepet játszanak az állatkertek az állatok génállományának 
megőrzésében.

V.3.11. kert- és parképítészeti emlék

Kert- és parképítészeti emléknek (парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва) te-
kintik a parképítés kiemelkedő és értékes alkotásait, létesítményeit, amelyek esztétikai, nevelési, 
tudományos, természetvédelmi és egészségügyi célokra hasznosíthatóak. A kert- és parképítészeti 
emlékek közül kettő állami jelentőségű: a Munkácsi járásban lévő Kárpáti szanatórium (Beregvári 
schönborn-kastély) 38 hektáros parkja és a 6 hektáros csertézsi park (ungvári járás) (Dovhanich 
1998).

A rezervátumok, természeti emlékek, botanikus kertek, dendrológiai parkok, állatkertek és 
kultúrparkok, ökológiai és tudományos értéküktől függően kaphatnak állami vagy helyi védettségi 
státust.
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MELLÉkLETEk

Kárpátalján megtalálható védett állatok listája (Vörös Könyv. Állatok. 2009)

№ Latin fajnév ukrán fajnév Magyar fajnév

1. Abia fulgens Zaddach, 1863 Абія виблискуюча  
2. Abia nitens (Linnaeus, 1758) Абія блискуча Levéldarázs

3. Acherontia atropos 
(Linnaeus, 1758) Бражник мертва голова Halálfejes lepke

4. Acipenser ruthenus Linnaeus, 
1758 Стерлядь прісноводна Kecsege

5. Aegolius funereus (Linnaeus, 
1758) Сич волохатий Gatyáskuvik

6. Aglia tau (Linnaeus, 1758) Сатурнія руда T betűs pávaszem

7. Alburnoides rossicus Berg, 
1924 Бистрянка російська  

8. Anax imperator Leach, 1815 Дозорець-імператор Óriás szitakötő
9. Apatura iris (Linnaeus, 1758) Райдужниця велика Nagy színjátszólepke

10. Aquila chrysaetos (Linnaeus, 
1758) Беркут Szirti sas

11. Aquila pomarina c. L. 
Brehm, 1831 Підорлик малий Békászó sas

12. Arianta aethiops (Bielz, 
1853) Аріанта ефіопська  

13. Aromia moschata (Linnaeus, 
1758) Вусач мускусний Pézsmacincér

14. Asilus crabroniformis 
(Linnaeus, 1758) Ктир шершенеподібний Darázsalakú 

rablólégy

15. Asio fammeus (Pontoppidan, 
1763) Сова болотяна Réti fülesbagoly

16. Barbastella barbastellus 
(schreber, 1774) Широковух європейський Nyugati 

piszedenevér

17. Barbus barbus (Linnaeus, 
1758) Марена звичайна Márna vagy rózsás 

márna

18. Barbus petenyi heckel, 1852 Марена дунайсько-
дністровська

Petényi-márna vagy 
magyar márna

19. Blasticotoma fliceti Klug, 
1834 Бластикотома папоротева Páfrány-szárdarázs

20. Bombina (Bombina) 
variegata (Linnaeus, 1758) Кумка жовточерева Sárgahasú unka

21. Bombus (Bombus) muscorum 
(Linnaeus, 1758) Джміль моховий Sárga dongóméh/

poszméh
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22. Bombus (Megabombus) 
argillaceus smith, 1854 Джміль глинистий  

23. Bombus (Megabombus) 
ruderatus (Fabricius, 1775) Джміль червонуватий  

24. Boreus westwoodi hagen, 
1866 Льодовичник Вествуда Ormányos tücsök

25. Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Пугач Uhu vagy nagy 
fülesbagoly

26. Calameuta idolon (Rossi, 
1794) Каламеута жовта  

27. Calopteryx virgo (Linnaeus, 
1758) Красуня діва Kisasszony-szitakötő

28. Calosoma (s.str.) sycophanta 
(Linnaeus, 1758). Красотіл пахучий Aranyos bábrabló

29. Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758)

Карась звичайний, карась 
золотий Széles kárász

30. Catocala fraxini (Linnaeus, 
1758) Стрічкарка блакитна Kéköves 

bagolylepke

31. Catocala sponsa (Linnaeus, 
1767)

Стрічкарка орденська 
малинова Tölgyfaövesbagoly

32. Cerambyx cerdo (Linnaeus, 
1758) Вусач великий дубовий Nagy hőscincér

33. Chionomys nivalis (Martins, 
1842) Полівка снігова Havasi pocok

34. Chondrina avenacea 
(Bruguiere, 1792) Хондрина вівсяна Magcsiga

35. Chondrula bielzi 
(Kimakowicz, 1890) Хондруля Більца  

36. Chrysolina carpatica (Fuss) Хризоліна карпатська  

37. Ciconia nigra (Linnaeus, 
1758) Лелека чорний Fekete gólya

38. Circaetus gallicus (Gmelin, 
1788) Змієїд Kígyászölyv

39. Circus pygargus (Linnaeus, 
1758) Лунь лучний Hamvas rétihéja

40. Colias palaeno (Linnaeus, 
1761) Жовтюх торфовищний Mocsári kéneslepke

41. Columba oenas Linnaeus, 
1758 Голуб-синяк Kék galamb

42. Coracias garrulus Linnaeus, 
1758 Сиворакша Európai szalakóta 

vagy szalakóta

43. Cordulegaster bidentata 
selys, 1843

Кордулегастер 
двозубчастий Hegyi szitakötő
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44. Coronella austriaca Laurenti, 
1768 Мідянка звичайна Rézsikló

45. Crocidura leucodon 
(hermann, 1780) Білозубка велика Mezei cickány

46. Dendrocopos leucotos 
(Bechstein, 1803) Дятел білоспинний Fehérhátú 

fakopáncs

47. Discoelius zonalis (Panzer, 
1801) Дисцелія зональна  

48. Dolichomitus cephalotes 
(holmgren, 1859) Доліхомітус головастий  

49. Drobacia banatica 
(Rossmassler, 1838) Дробація банатська  

50. Dytiscus latissimus 
(Linnaeus, 1758) Плавунець широкий  

51. Eliomys quercinus (Linnaeus, 
1766) Соня садова Kerti pele

52. Emus hirtus (Linnaeus, 1758) Стафілін волохатий Bundás holyva

53. Endromis versicolora 
(Linnaeus, 1758) Ендроміс березовий Tarkaszövő

54. Eptesicus nilssonii 
(Keyserling, Blasius, 1839) Кажан північний Északi kései denevér

55. Eptesicus serotinus 
(schreber, 1774) Кажан пізній Közönséges 

késeidenevér

56. Erebia manto ([Denis & 
schifermüller], 1775) Чорнушка Манто  

57. Eudia pavonia (Linnaeus, 
1758) Сатурнія мала Kis pávaszem

58. Eudontomyzon danfordi 
Regan, 1911 Мінога карпатська Tiszai ingola

59. Falco peregrinus Tunstall, 
1771 Сапсан Vándorsólyom

60. Felis sylvestris schreber, 
1777 Кіт лісовий Vadmacska

61. Gobio uranoscopus (Agassiz, 
1828) Пічкур дунайський Felpillantó küllő

62. Granaria frumentum 
(Draparnuad, 1801) Гранарія зернова  

63. Graphoderes bilineatus (De 
Geer, 1774) Плавунець дволінійний  

64. Gymnocephalus schraetser 
(Linnaeus, 1758) Йорж смугастий Selymes durbincs

65. Hamearis lucina (Linnaeus, 
1758) Люцина Kockáslepke
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66. Hucho hucho Linnaeus, 1758 Лосось дунайський, 
головатиця Dunai galóca

67. Iphiclides podalirius 
(Linnaeus, 1758) Подалірій Kardoslepke vagy 

kardfarkú lepke

68. Janus femoratus (curtis, 
1830) Янус червононогий Feketehasú 

szalmadarázs

69. Lacerta viridis (Laurenti, 
1768) Ящірка зелена Zöld gyík

70. Lanius excubitor Linnaeus, 
1758 Сорокопуд сірий Nagy őrgébics

71. Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758) Ялець звичайний Nyúldomolykó

72. Libelloides macaronius 
(scopoli, 1763) Аскалаф строкатий Keleti rablópille

73. Limenitis populi (Linnaeus, 
1758) Стрічкарка тополева Nagy nyárfalepke

74. Lissotriton montandoni 
(Boulenger, 1880) Тритон карпатський Kárpáti gőte

75. Lota lota (Linnaeus, 1758) Минь річковий Menyhal

76. Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) Жук-олень, рогач звичайний Nagy szarvasbogár

77. Lutra lutra Linnaeus, 1758 Видра річкова Európai vidra
78. Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Рись Eurázsiai hiúz

79. Lyrurus tetrix (Linnaeus, 
1758) Тетерук Nyírfajd

80. Megarhyssa superba 
(schrank, 1781 Мегариса рогохвостова  

81. Melitturga (Melitturga) 
clavicornis (Latreille, 1806) Мелітурга булавовуса  

82. Mesotriton alpestris 
(Laurenti, 1768) Тритон альпійський Alpesi gőte

83. Microtus tatricus (Kratochvil, 
1952) Полівка татранська  

84. Milvus migrans (Boddaert, 
1783) Шуліка чорний Barna kánya

85. Milvus milvus (Linnaeus, 
1758) Шуліка рудий Vörös kánya

86. Miniopterus schreibersii 
(Kuhl, 1817) Довгокрил звичайний Hosszúszárnyú 

denevér

87. Monticola saxatilis 
(Linnaeus, 1766) Скеляр строкатий Kövirigó
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88. Mustela erminea (Linnaeus, 
1758) Горностай Hermelin

89. Mustela eversmanni Lesson, 
1827 Тхір степовий Molnárgörény vagy 

mezei görény

90. Mustela lutreola Linnaeus, 
1758 Норка європейська Európai nyérc

91. Mustela putorius Linnaeus, 
1758 Тхір лісовий Közönséges görény

92. Myotis bechsteinii (Kuhl, 
1817) Нічниця довговуха

Nagyfülű denevér 
vagy Bechstein 
egérfülű-denevére

93. Myotis blythii (Tomes, 1857) Нічниця гостровуха
Hegyesorrú denevér 
vagy hegyesorrú 
egérfülű denevér

94. Myotis brandtii (Eversmann, 
1845) Нічниця Брандта Brandt-denevér

95. Myotis dasycneme (Boie, 
1825) Нічниця ставкова

Tavi denevér vagy 
tavi egérfülű-
denevér

96. Myotis dasycneme (Boie, 
1825) Нічниця ставкова Tavi denevér vagy 

tavi egérfülű denevé

97. Myotis daubentonii (Kuhl, 
1817) Нічниця водяна

Vízi denevér vagy 
vízi egérfülű 
denevér

98. Myotis emarginatus 
(Geofroy, 1806) Нічниця триколірна

Csonkafülű denevér 
vagy vörhenyes 
egérfülű-denevér

99. Myotis myotis (Borkhausen, 
1797) Нічниця велика Közönséges denevér

100. Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817) Нічниця вусата Bajuszos denevér

101. Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Нічниця Наттерера

Horgasszőrű 
denevér vagy 
horgasszőrű 
egérfülű denevér

102. Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Нічниця Наттерера

Horgasszőrű 
denevér vagy 
horgasszőrű 
egérfülű denevér

103. Neomys anomalus (cabrera, 
1907) Кутора мала Miller-vízicickány

104. Neopristilophus depressus 
(coermar, 1822) Ковалик сплощений  
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105. Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Вечірниця мала Szőröskarú 
koraidenevér

106. Nyctalus noctula (schreber, 
1774) Вечірниця руда Rőt koraidenevér

107. Nymphalis vaualbum ([Denis 
& schifermüller], 1775) Сонцевик фау-біле L betűs rókalepke

108. Ophiogomphus cecilia 
(Fourcroy, 1785) Офіогомфус Цецилія Erdei szitakötő

109. Oreina plagiata (sufrian, 
1861) Ореїна плагіата  

110. Oreina viridis (Duftschmidt, 
1825) Ореїна зелена  

111. Osmoderma barnabita 
(Motschulsky, 1845) Жук-самітник  

112. Otus scops (Linnaeus, 1758) Совка Füleskuvik

113. Oxyura leucocephala 
(scopoli, 1769) Савка Kékcsőrű réce vagy 

fehérfejű réce

114. Pandion haliaetus (Linnaeus, 
1758) Скопа Halászsas

115. Papilio machaon (Linnaeus, 
1758) Махаон Fecskefarkú lepke

116. Parnassius apollo (Linnaeus, 
1758) Аполлон Apolló-lepke

117. Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758) Мнемозина Kis apolló-lepke

118. Picus viridis Linnaeus, 1758 Жовна зелена (дятел 
зелений) Zöld küllő

119. Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839) Нетопир Натузіуса Durvavitorlájú 

törpedenevér

120. Pipistrellus pipistrellus 
(schreber, 1774) Нетопир звичайний Közönséges 

törpedenevér

121. Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) Нетопир-карлик Szoprán 

törpedenevér

122. Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758) Вухань звичайний Barna hosszúfülű 

denevér

123. Plecotus austriacus (Fischer, 
1829) Вухань австрійський Szürke hosszúfülű-

denevér

124. Plicuteria lubomirskii 
(slosarski, 1881) Плікутерія Любомирського  

125. Poecilimon schmidtii (Fieber, 
1853) Пилкохвіст лісовий Schmidt-pókszöcske

126. Polydesmus montanus Daday, 
1889

Багатозв'яз гірський 
український  
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127. Porphyropha polonica 
(Linneaeus, 1758). Кошеніль польська Lengyel 

bíborpajzstetű

128. Proserpinus proserpina 
(Pallas, 1772) Бражник прозерпіна Törpeszender

129. Prostenomphalia carpathica 
Baidaschnikov, 1985

Простеномфалія 
карпатська  

130. Prunella collaris (scopoli, 
1769) Тинівка альпійська Havasi szürkebegy

131. Purpuricenus kaehleri 
(Linnaeus, 1758) Вусач-червонокрил Келлера Vércincér

132. Quedius transsylvanicus 
(Weise, 1875) Кведій карпатський  

133. Rana dalmatina Fitzinger in 
Bonaparte, 1839 Жаба прудка Erdei béka

134. Regulus ignicapillus 
(Temminck, 1820) Золотомушка червоночуба Tüzesfejű királyka

135. Rhinolophus ferrumequinum 
(schreber, 1774) Підковоніс великий Nagy patkósdenevér

136. Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) Підковоніс малий Kis patkósdenevér

137. Romanogobio kesslerii 
(Dybowski, 1862)

Білоперий пічкур 
дністровський  

138. Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) Вусач альпійський Havasi cincér

139. Salamandra salamandra 
(Linnaeus, 1758) Саламандра плямиста Foltos szalamandra

140. Scutigera coleoptrata 
(Linnaeus, 1758) Мухоловка звичайна Légyölő 

pókszázlábú

141. Serrulina serrulata (L. 
Pfeifer, 1874) Серуліна зубчаста  

142. Sicista betulina (Pallas, 
1779) Мишівка лісова Északi szöcskeegér

143. Siobla sturmi (Klug, 1817) Сіобла бальзамінова Sturm-levéldarázs

144. Spermophilus citellus 
Linnaeus, 1766 Ховрах європейський Közönséges ürge

145. Strix uralensis Pallas, 1771 Сова довгохвоста Uráli bagoly

146. Sympetrum pedemontanum 
(Allioni, 1776) Бабка перев'язана Szalagos szitakötő

147. Telestes soufa Risso, 1827 Ялець-андруга європейський Vaskos csabak

148.
Temnostoma meridionale 
Krivosheina & Mamaev, 
1962

Пилкоротиця південна  
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149. Tenthredo propinqua Klug, 
1817 Трач схожий  

150. Tetrao urogallus (Linnaeus, 
1758) Глушець (глухар) Siketfajd

151. Tetrastes bonasia (Linnaeus, 
1758) Орябок Császármadár

152. Thymallus thymallus 
(Linnaeus, 1758) Харіус європейський Pénzes pér

153. Triturus dobrogicus 
(Kiritzescu, 1903) Тритон дунайський Dunai gőte

154. Trocheta bykowskii Gedroyc, 
1913 Трохета Биковського  

155. Trochulus bielzi (A.schmidt, 
1860) Трохулюс Більца  

156. Tyto alba (scopoli, 1769) Сипуха Gyöngybagoly

157. Umbra krameri Walbaum, 
1792 Умбра звичайна Lápi póc

158. Ursus arctos (Linnaeus, 
1758) Ведмідь бурий Barnamedve

159. Vespertilio murinus 
Linnaeus,1758 Лилик двоколірний Fehértorkú denevér

160. Xiphydria markewitshi 
Ermolenko, 1960

Ксифідрія Маркевича 
(коновія Маркевича)  

161. Xylocopa (Xylocopa) valga 
Gerstaecker, 1872

Ксилокопа (бджола-тесляр) 
звичайна  

162. Xylocopa (Xylocopa) 
violacea (Linnaeus, 1758)

Ксилокопа (бджола-тесляр) 
фіолетова Kék fadongó

163. Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) Полоз лісовий, ескулапів Erdei sikló

164. Zerynthia polyxena ([Denis 
et schifermüller], 1775) Поліксена Farkasalmalepke

165. Zingel streber (siebold, 
1863) Чоп малий Német bucó

166. Zingel zingel (Linnaeus, 
1766) Чоп звичайний, чоп великий Magyar bucó
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kárpátalján megtalálható védett növények listája (Vörös könyv. Növények. 2009)

№ Latin név ukrán név Magyar név

1.  Aconitum jacquinii Rchb. (A. antho-
ra auct. non L. Аконіт Жакена  

2.  Aconitum lasiocarpum (Rchb.) 
Gáyer (A. degenii auct. non Gáyer) Аконіт опушеноплодий  

3.  Agaricus romagnesii Wasser [Agari-
cus radicatus (Vittad.) Romagn.] Печериця Романьєзі  

4.  Agrostis rupestris All. Мітлиця скельна  

5.  Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Алекторія паросткова, 
алекторія лозовидна  

6.  

Allium ursinum L. (A. ucrainicum 
(Kleopow et Oxner) Bordz.; A. ursi-
num L. subsp. ucrainicum Kleopow 
et Oxner, A. ursinum var. ucraini-
cum (Kleopow et Oxner) soó)

Цибуля ведмежа (черемша) Medvehagyma

7.  

Allocetraria oakesiana (Tuck.) 
Randlane & Thell (Tuckermanopsis 
oakesiana (Tuck.) hale, Cetraria 
oakesiana Tuck.).

Аллоцетрарія Океза (Оукса), 
тукерманопсис Океза, 
цетрарія Океза

 

8.  Amanita caesarea (scop.) Pers. Мухомор цезаря Császárgomba

9.  

Anacamptis coriophora (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. chase 
s.l. (Orchis coriophora L., incl. Or-
chis nervulosa sakalo, Anacamptis 
coriophora subsp. nervulosa (saka-
lo) Mosyakin et Tymchenko)

Плодоріжка блощична 
(зозулинець блощичний)

Poloskaszagú 
sisakoskosbor

10.  
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. chase 
(Orchis laxiflora Lam.)

Плодоріжка рідкоквіткова 
(зозулинець рідкоквітковий)  

11.  
Anacamptis morio (L.) R.M. Batem-
an, Pridgeon et M.W. chase (Orchis 
morio L.)

Плодоріжка салепова 
(зозулинець салеповий) Agárkosbor

12.  
Anacamptis palustris (jacq.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. chase 
(Orchis palustris jacq.)

Плодоріжка болотна 
(зозулинець болотний) 

Mocsári kos-
bor

13.  Anacamptodon splachnoides (Froel. 
ex Brid.) Brid.

Анакамтодон 
сплахноподібний  

14.  Anemone narcissiflora L. (incl. A. 
laxa (ulbr.) juz.)

Вітеринка нарцисоквіткова 
(анемона нарцисоквіткова)

Nárciszképű 
pápics
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15.  Antennaria carpatica (Wahlenb.) 
Bluff et Fingerh. Котячі лапки карпатські Kárpáti macs-

katalp

16.  Anthemis carpatica Waldst. et Kit ex 
Willd. Роман карпатський Kárpáti pipitér

17.  Anthurus archeri (Berk.) Fischer Квітохвісник Арчера, 
антурус Арчера Tintahalgomba

18.  Aquilegia nigricans Baumg. Орлики чорніючі Feketéllő ha-
rangláb

19.  Aquilegia transsilvanica schur Орлики трансильванські Erdélyi ha-
rangláb

20.  Asplenium adiantum-nigrum L. Аспленій чорний Fekete fodorka

21.  Aster alpinus L. Айстра альпійська Havasi ősziró-
zsa

22.  
Astragalus krajinae Domin (A. 
australis (L.) Lam. subsp. krajinae 
(Domin) Dostál)

Астрагал Крайни Krajnai csüdfű

23.  Atropa bella-donna L. Беладонна звичайна Maszlagos 
nadragolya

24.  Bambusina brebissonii Kütz. ex 
Kütz. Бамбузіна Бребіссона  

25.  Batrachospermum ectocarpum si-
rodot

Батрахоспермум 
зовнішньоплідний  

26.  Bellardiochloa violacea (Bellardi) 
chiov. (Poa violacea Bellardi) Зеленоплідниця фіолетова  

27.  Belonia herculina (Rehm ex Lojka) 
hazsl Белонія геркулінська  

28.  

Betula obscura A.Kotula (incl. B. 
kotulae Zaverucha; B. pendula Roth 
subsp. obscura (A.Kotula) á.Löve, 
B. verrucosa Ehrh. subsp. obscura 
(A.Kotula) á.Löve et D.Löve)

Береза темна  

29.  

Biscutella laevigata L. s.l. (incl. B. 
laevigata L. subsp. austriaca (jord.) 
Mach.-Laur.; B. laevigata L. subsp. 
hungarica soó)

Очки гладенькі  

30.  Boletus aereus Bull Боровик бронзовий, боровик 
темно-каштановий Bronzos tinóru

31.  Boletus parasiticus Fr. [Xerocomus 
parasiticus (Bull.: Fr.) Quél.] Моховик паразитний Élősdi tinóru

32.  Boletus regius Krombh Боровик королівський, 
яєчник

Királyvargá-
nya
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33.  Botrychium lunaria (L.) sw. Гронянка півмісяцева, ключ-
трава Kis holdruta

34.  

Botrychium matricariifolium 
(A.Braun ex Döll) W.D.j.Koch (B. 
lunaria (L.) sw. var. matricariifoli-
um A.Braun ex Döll)

Гронянка ромашколиста Ágas holdruta

35.  

Botrychium multifidum (s.G.Gmel.) 
Rupr. (Botrychium matricarioides 
Willd.; B. matricariae (schrank) 
spreng.; Osmunda multifida 
s.G.Gmel.; Sceptridium multifidum 
(s.G.Gmel.) Tagawa)

Гронянка багатороздільна  

36.  Bovista paludosa Lév. [Bovistella 
paludosa (Lév.) Lloyd] Порхавка болотяна  

37.  Bupleurum ranunculoides L. Ласкавець жовтецевий Havasi búvák-
fű

38.  Bupleurum tenuissimum L. Ласкавець тонкий Gindár búvák-
fű

39.  Callianthemum coriandrifolium 
Rchb. Рутовик коріандролистий Vadászfű

40.  Campanula carpatica jacq. (C. reni-
formis schur) Дзвоники карпатські Kárpáti ha-

rangvirág

41.  Campanula kladniana (schur) Wi-
tasek Дзвоники Кладни  

42.  Carduus collinus Waldst. et Kit. (C. 
collinus subsp. collinus) Будяк пагорбовий Magyarföldi 

bogáncs

43.  Carex bicolor All. Осока двоколірна Kétszinű sás

44.  Carex bohemica schreb. (C. cype-
roides Murr.) Осока богемська Palkasás

45.  Carex buxbaumii Wahlenb. (C. poly-
gama schkuhr, non j.F.Gmel.) Осока Буксбаума Bunkós sás

46.  Carex davalliana smith (Vignea da-
valliana (smith) Rchb.) Осока Девелла Lápi sás

47.  Carex fuliginosa schkuhr Осока темно-бура  

48.  Carex lachenalii schkuhr (c. tripar-
tita auct. non All.) Осока Лахеналя  

49.  Carex pauciflora Lightf. Осока малоквіткова Kevésvirágú 
sás

50.  Carex rupestris All. (c. petraea 
Wahlenb.) Осока скельна  
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51.  Carex strigosa huds. Осока щетиниста Borostás sás

52.  Carex umbrosa host Осока затінкова Árnyéki sás

53.  Carex vaginata Tausch Осока піхвова  

54.  

Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce (C. grandiflora auct. non 
s.F.Gray; C. latifolia janch.; c. 
pallens sw.; Serapias damasonium 
Mill.)

Булатка великоквіткова Fehér madárs-
isak

55.  
Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch. (C. ensifolia (sw.) Rich.; C. 
grandiflora s.F.Gray)

Булатка довголиста Kardos ma-
dársisak

56.  Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Se-
rapias rubra L.) Булатка червона Piros madárs-

isak

57.  Chamaecytisus albus (hacq.) Rot-
hm. (Cytisus albus hacq.)

Зіновать біла, рокитничок 
білий

Fehér törpeza-
nót

58.  Chamaecytisus podolicus (Błocki) 
Klask. (Cytisus podolicus Błocki)

Зіновать подільська, 
рокитничок подільський

Podóliai tör-
pezanót

59.  Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) 
Rothm. (Cytisus rochelii Wierzb.)

Зіновать Рошеля, 
рокитничок Рошеля  

60.  Chara braunii c.c. Gmellin Хара Брауна  

61.  Chara delicatula c. Agardh Хара витончена  

62.  Clathrus ruber Pers. (C. cancellatus 
Fr.) Решіточник червоний Piros kosár-

gomba

63.  Clavariadelphus pistillaris (L.) 
Donk (Clavaria pistillaris Fr.)

Клаваріадельф 
товкачиковий

Vaskos moz-
sártőgomba

64.  

Coeloglossum viride (L.) c. hartm. 
(Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bate-
man, Pridgeon et M.W.chase, Saty-
rium viride L.)

Язичок зелений Zöldike

65.  Colchicum autumnale L. (Bulboco-
dium autumnale (L.) L.) Пізноцвіт осінній Őszi kikerics

66.  Cololejeunea rossettiana (c.Mas-
sal.) schiffn. Кололеженея Россетта  

67.  
Conioselinum vaginatum (spreng.) 
Thell. (C. tataricum hoffm., Ligusti-
cum vaginatum spreng.)

Свистуля татарська  

68.  
Corallorhiza trifida châtel. (C. neot-
tia scop., C. innata R.Br., Ophrys 
corallorhiza L.)

Коральковець 
тричінадрізаний

Élősdi korall-
gyökér
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69.  Crocus banaticus j. Gay (C. iridiflo-
rus heuff. ex Rchb.) Шафран банатський Bánsági 

sáfrány

70.  
Crocus heuffelianus herb. (C. bana-
ticus heuff., nom. illeg.; C. vernus 
auct. non (L.) hill, p.p.)

Шафран Гейфеля Kárpáti 
sáfrány

71.  Cypripedium calceolus L. Зозулині черевички справжні Erdei papucs-
kosbor

72.  

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. (C. 
fragilis (L.) Bernh. subsp. alpina 
(Lam.) c.hartm., C. fragilis (L.) 
Bernh. var. alpina (Lam.) Desv., c. 
regia auct. non (L.) Desv., Polypodi-
um alpinum Lam.)

Міхурниця альпійська 
(пухирник альпійський)  

73.  

Cystopteris montana (Lam.) Ber-
nh. ex Desv. (Aspidium montanum 
(Lam.) sw., Polypodium montanum 
Lam., Rhizomatopteris montana 
(Lam.) A.P.Khokhr.)

Міхурниця гірська (пухирник 
гірський)

Hegyi hólyag-
haraszt

74.  
Cystopteris sudetica A.Braun et 
Milde (Rhizomatopteris sudetica 
(A.Braun et Milde) A.P.Khokhr.)

Міхурниця судетська 
(пухирник судетський)  

75.  Dactylorhiza cordigera (Fries) soó 
(Orchis cordigera Fries)

Зозульки серценосні 
(пальчатокорінник 
серценосний)

Balkáni ujjas-
kosbor

76.  Dactylorhiza fuchsii (Druce) soó 
(Orchis fuchsii Druce)

Зозульки Фукса 
(пальчатокорінник Фукса)

Erdei ujjaskos-
bor

77.  

Dactylorhiza incarnata (L.) soó s.l. 
(D. cruenta (O.F.Müll.) soó; D. och-
roleuca (Boll) holub; Dactylorchis 
incarnata (L.) Vermeulen, Orchis 
incarnata L., O. latifolia L., nom. 
rej.)

Зозульки м'ясочервоні 
(пальчатокорінник 
м'ясочервоний)

Hússzínű uj-
jaskosbor

78.  Dactylorhiza maculata (L.) soό s.l. 
(Orchis maculata L.)

Зозульки плямисті 
(пальчатокорінник 
плямистий)

Foltos ujjas-
kosbor

79.  
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.
hunt et summerhayes s.l. (Orchis 
majalis Rchb., nom. conserv.)

Зозульки травневі 
(пальчатокорінник 
травневий)

Széleslevelű 
ujjaskosbor

80.  Dactylorhiza sambucina (L.) soó 
(Orchis sambucina L.)

Зозульки бузинові 
(пальчатокорінник 
бузиновий)

Bodzaszagú 
ujjaskosbor
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81.  

Dactylorhiza traunsteineri (saut. 
ex Rchb.) soó (D. majalis auct. non 
(Rchb.) P.F.hunt et summerhayes, 
p.p., D. russowii auct. non (Klinge) 
holub, Orchis traunsteineri saut. ex 
Rchb.)

Зозульки Траунштейнера 
(пальчатокорінник 
Траунштейнера)

 Traunsteiner 
ujjaskosbor

82.  
Delphinium elatum L. (incl. D. 
nacladense Zapał. = D. elatum sub-
sp. nacladense (Zapał.) holub)

Дельфіній високий

83.  Dichodon cerastioides ((L.) Rchb. 
(Cerastium cerastoides (L.) Britt.)

Роговиця роговикова 
(діходон роговиковий)  

84.  Dictamnus albus L. (D. fraxinella 
Dc.) Ясенець білий Kőrislevelű 

nagyezerjófű

85.  
Diphasiastrum alpinum (L.) holub 
(Diphasium alpinum (L.) Rothm., 
Lycopodium alpinum L.)

Зелениця альпійська 
(Дифазіаструм альпійський)  

86.  

Diphasiastrum complanatum (L.) 
holub (Diphasium anceps (Wallr.) 
A. Löve et D. Löve, D. complana-
tum (L.) Rothm., Lycopodyum an-
ceps Wallr., L. complanatum L.

Зелениця сплюснутa Lapos korpafű

87.  

Diphasiastrum issleri (Rouy) holub 
(Diphasium issleri (Rouy) holub; 
D. complanatum (L.) Rothm. subsp. 
issleri (Rouy) Dostál, Lycopodi-
um complanatum L. subsp. issleri 
(Rouy) Domin, L. complanatum 
subsp. fallax Čelak., L. issleri 
(Rouy) Domin)

Зелениця Ісслера 
(дифазіаструм Ісслера)

Issler-lapos-
korpafű

88.  Dolichousnea longissima (Ach.) Ar-
ticus (Usnea longissima Ach.)

Доліхоуснея найдовша, уснея 
найдовша  

89.  Doronicum hungaricum Rchb.f. (D. 
longifolium Griseb. et schenk) Сугайник угорський Magyar zerge-

virág

90.  

Doronicum stiriacum (Vill.) Dal-
la Torre (D. clusii auct. non (All.) 
Tausch; D. clusii (All.) Tausch 
subsp. villosum (Tausch) Vierh.; D. 
clusii (All.) Tausch subsp. stiriacum 
(Vill.) Vierh.)

Сугайник штирійський Havasi zerge-
virág

91.  Draba aizoides L. Крупка аїзоподібна Kárpáti dara-
virág

92.  Dryas octopetala L. Дріада восьмипелюсткова Havasi mag-
csákó

93.  Echinops exaltatus schrad. (E. com-
mutatus juratzka) Головатень високий  
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94.  Eleocharis carniolica W.D.j.Koch Ситняг карніолійський Sűrű csetkáka

95.  Eleocharis multicaulis (smith) 
Desv. Ситняг багатостебловий  

96.  Epipactis albensis Nováková et 
Rydlo

Коручка ельбська (коручка 
пізньоквітуча) Elbai nőszőfű

97.  

Epipactis atrorubens (hoffm. ex 
Bernh.) Besser (E. atropurpu-
rea auct. non Raf., E. rubiginosa 
(crantz) Gaudin ex W.D.j.Koch)

Коручка темно-червона Vörösbarna 
nőszőfű

98.  Epipactis helleborine (L.) crantz (E. 
latifolia (L.) All.)

Коручка чемерникоподібна 
(коручка широколиста)

Széleslevelű 
nőszőfű

99.  Epipactis microphylla (Ehrh.) sw. 
(Serapias microphylla Ehrh.) Коручка дрібнолиста Kislevelű 

nőszőfű

100.  
Epipactis palustris (L.) crantz (E. 
longifolia All., Serapias helleborine 
L. var. palustris L.)

Коручка болотна Mocsári 
nőszőfű

101.  

Epipactis purpurata smith (E. viri-
diflora (hoffm.) Krock., nom. rej. 
prop., E. violacea (Dur.-Duq.) Bo-
reau, E. sessilifolia Peterm.)

Коручка пурпурова Pirosló nősző-
fű

102.  Epipogium aphyllum sw. Надбородник безлистий Levéltelen ba-
juszvirág

103.  Erigeron alpinus L. Злинка альпійська Havasi küllő-
rojt

104.  
Erythronium dens-canis L. (E. 
dens-canis L. subsp. albiflorum Kri-
csf., E. maculatum Dc.)

Еритроній собачий зуб Európai ka-
kasmandikó

105.  Festuca drymeja Mert. et W.D.j.
Koch. Костриця гірська Hegyi csenkesz

106.  Festuca porcii hack. Костриця Порціуса  

107.  
Festuca saxatilis schur (F. rupico-
la heuff. subsp. saxatilis (schur) 
Rausch.)

Костриця скельна  

108.  Fraxinus ornus L. Ясен білоцвітий Virágos kőris

109.  Fritillaria meleagris L. Рябчик шаховий Mocsári koc-
kásliliom

110.  Frullania jackii Gottsche Фруланія Яка  

111.  Galanthus nivalis L. Підсніжник білосніжний 
(підсніжник звичайний)

Kikeleti hóvi-
rág
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112.  Genista oligosperma (Andrae) si-
monk. Дрік малонасінний  

113.  Genistella sagittalis (L.) Gams 
(Genista sagittalis L.) Дрочок крилатий Szárnyas re-

kettye

114.  Gentiana acaulis L. Тирлич безстебловий Szártalan tár-
nics

115.  Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz Тирлич роздільний  

116.  Gentiana lutea L. Тирлич жовтий Sárga tárnics

117.  Gentiana nivalis L Тирлич сніговий Havasi tárnics

118.  Gentiana punctata L. Тирлич крапчастий Pettyes tárnics

119.  Gentiana verna L. Тирлич весняний Tavaszi tárnics

120.  Gladiolus imbricatus L. Косарики черепитчасті Fedelékes 
kardvirág

121.  Gladiolus palustris Gaudin Косарики болотні Mocsári kard-
virág

122.  Goodyera repens (L.) R.Br. (Satyri-
um repens L.) Гудайєра повзуча Gyökerező 

avarvirág

123.  Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray Грифола листувата
Bokrosgom-
ba vagy ágas 
tapló

124.  Gyalecta truncigena (Ach.) hepp Гіалекта стовбурова  

125.  

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
(Orchis conopsea L.; incl. G. al-
pina (Turcz. ex Rchb.f.) czer., G. 
conopsea (L.) R.Br. subsp. alpina 
(Turcz. ex Rchb.f.) janchen ex soó)

Билинець довгорогий Szúnyoglábú 
bibircsvirág

126.  

Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) 
A.Dietr. (G. conopsea (L.) R.Br. 
subsp. densiflora (Wahlenb.) K.Ri-
cht.; G. conopsea var. densiflora 
(Wahlenb.) Lindl.; Orchis conopsea 
L. var. densiflora Wahlenb.)

Билинець щільноквітковий  

127.  Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
(Orchis odoratissima L.) Билинець найзапашніший Illatos bibircs-

virág

128.  
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze 
(Malaxis paludosa (L.) sw.; Orchis 
paludosa L.)

М'якух болотний (хаммарбія 
болотна) Tőzegorchidea
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129.  
Hedysarum hedysaroides (L.) 
schinz et Thell. (H. obscurum L., 
Astragalus hedysaroides L.)

Солодушка гірська Baltavirág

130.  Hericium coralloides (Fr.) Gray Герицій коралоподібний
Közönséges 
petrezselyem-
gomba

131.  Herminium monorchis (L.) R.Br. 
(Ophrys monorchis L.)

Бровник однобульбовий 
(герміній однобульбовий) 

Egygolyójú 
bangó

132.  

Heterodermia speciosa (Wulf.) Trev. 
incl. (Heterodermia pseudospeciosa 
(Kurok.) W. culb., (Anaptychia spe-
ciosa (Wulf.) Massal.)

Гетеродермія прекрасна, 
анаптіхія прекрасна  

133.  Heterophyllium affine (hook.) M. 
Fleisch. Гетерофіл споріднений  

134.  Hookeria lucens (hedw.) sm. Гукерія блискуча  

135.  

Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
schrank et Mart. (Lycopodium 
selago L., Mirmau selago (L.) h.P.
Fuchs)

Баранець звичайний Györgyfű

136.  

Iris pseudocyperus schur (I. grami-
nea L. subsp. pseudocyperus (schur) 
soó; I. graminea var. latifolia spa-
ch)

Півники 
несправжньосмикавцеві

Pázsit 
nőszirom

137.  Iris sibirica L. Півники сибірські Szibériai 
nőszirom

138.  

Jovibarba hirta (L.) Opiz (J. preis-
siana (Domin) Omelczuk et czopik, 
J. hirta (L.) Opiz subsp. preissiana 
(Domin) soó, Sempervivum hirtum 
L.)

Борідник 
шерстистоволосистий

Közönséges 
sárga-köviró-
zsa

139.  Juncus bulbosus L. (J. supinus Mo-
ench, J. uliginosus Roth) Ситник бульбистий Fonalas szittyó

140.  
Juncus subnodulosus schrank (J. 
obtusatus Kit. ex schult., J. obtu-
siflorus Ehrh. ex hoffm.)

Ситник тупопелюстковий Tompaleplű 
szittyó

141.  Lactarius lignyotus Fr. Хрящ-молочник чорний, 
хрящ-молочник деревний

Ráncos tejelő-
gomba

142.  
Larix polonica Racib. (L. decidua 
Mill. subsp. polonica (Racib.) Do-
min)

Модрина польська Lengyel vörös-
fenyő

143.  Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) 
Fritsch Чина гладенька Kopasz lednek
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144.  
Lathyrus transsilvanicus (spreng.) 
Rchb. (Orobus transsilvanicus sp-
reng.)

Чина трансильванська Erdélyi lednek

145.  Leontopodium alpinum cass. Білотка альпійська, 
едельвейс, шовкова косиця Havasi gyopár

146.  Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Лептогіум насічений  

147.  

Leucanthemella serotina (L.) Tz-
velev. (Chrysanthemum serotinum 
L., Leucanthemum serotinum (L.) 
stank, Tanacetum serotinum (L.) 
sch. Bip.)

Короличка пізня Tiszaparti ké-
seimargitvirág

148.  
Leucoagaricus nympharum (Kal-
chbr.) Bon [Macrolepiota puellaris 
(Fr.) M.M. Moser]

Білопечериця дівоча, гриб-
зонтик дівочий  

149.  Leucojum aestivum L. Білоцвіт літній Nyári tőzike

150.  

Leucojum vernum L. (incl. L. car-
pathicum (sims) sweet, L. vernum 
subsp. carpathicum (sims) A.E. 
Murray, L. vernum var. carpathicum 
sims)

Білоцвіт весняний Tavaszi (Kár-
páti) tőzike

151.  

Lichenomphalia hudsoniana (h.s. 
jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo 
& Vilgalys (=Omphalina hudsonia-
na (jenn.) Bigelow, Botrydina viri-
dis (Ach.) Redh. & Kuyper, Corisci-
um viride (Ach.) Vain., Omphalina 
luteolilacina (Favre) henderson)

Ліхеномфалія Гудсонова 
омфаліна Гудсонова, 
ботридина зелена, корисціум 
зелений

 

152.  

Ligularia glauca (L.) j.hoffm. (L. 
carpatica (schott, Nym. et Kotschy) 
Pojark.; L. bucovinensis auct. non 
Nakai)

Язичник сивий  

153.  
Ligularia sibirica cass. (L. bucovi-
nensis Nakai; L. ucrainica Minde-
rova)

Язичник сибірський 
(буковинський, український)

Szibériai ha-
muvirág

154.  Lilium martagon L. Лілія лісова Turbán liliom

155.  Liparis loeselii (L.) Rich. (Ophrys 
loeselii L.) Жировик Льозеля Loesel-hagy-

maburok

156.  Listera cordata (L.) R.Br. (Ophrys 
cordata L.) Зозулині сльози серцелисті Szívlevelű bé-

kakonty

157.  Listera ovata (L.) R.Br. (Ophrys 
ovata L., Neottia latifolia Rich.) Зозулині сльози яйцеподібні Tojásdad béka-

konty
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158.  Lloydia serotina (L.) Rchb. (Bulbo-
codium serotinum L.) Лілійка пізня (ллойдія пізня)  

159.  Lobaria pulmonaria (L.) hoffm. Лобарія легеневоподібна  

160.  
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 
(Azalea procumbens L., Chamaecis-
tus procumbens (L.) Kuntze)

Наскельниця лежача  

161.  Lonicera caerulea L. Жимолость голуба 
(жимолость синя)

Kékbogyójú 
Lonicercserje

162.  Ludwigia palustris (L.) Elliott Людвигія болотна Vizi tóalma

163.  Lunaria rediviva L. Місячниця оживаюча 
(лунарія оживаюча)

Erdei hold-
viola

164.  Lycopodiella inundata (L.) holub 
(Lycopodium inundatum L.)

Плаунець заплавний 
(лікоподієлла заплавна)  

165.  
Lycopodioides helveticum (L.) 
Kuntze (Lycopodium helveticum L., 
Selaginella helvetica (L.) spring)

Плаунчик швейцарський 
(плаунок швейцарський)  

166.  Lycopodium annotinum L. Плаун річний Kígyózó kor-
pafű

167.  
Malaxis monophyllos (L.) sw. (Mic-
rostylis monophyllos (L.) Lindl.; 
Ophrys monophyllos L.)

Глевчак однолистий 
(малаксис однолистий)

Egylevelű 
lágyvirág

168.  Marsilea quadrifolia L. Марсилія чотирилиста Négylevelű 
mételyfű

169.  Meesia uliginosa hedw. Меезія багнова  

170.  

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. 
Blanco et al. (=Melanelia elegantula 
(Zahlbr.) Essl.; Melanelia incolorata 
(Parr.) Essl., Parmelia elegantula 
(Zahlbr.) szat.)

Меланохалеа елегантна, 
меланелія елегантна, 
меланелія незабарвлена, 
пармелія елегантна

 

171.  

Minuartia pauciflora (Kit. ex Ka-
nitz) Dvořaková (M. gerardii auct. 
non (Willd.) hayek; M. verna auct. 
non (L.) hierr; M. zarecznyi (Zapał.) 
Klokov)

Мінуарція рідкоквіткова  

172.  

Muscari botryoides (L.) Mill. (Hya-
cinthus botryoides L.; incl. M. car-
paticum Racib., M. pocuticum Za-
pał., M. transsilvanicum schur)

Гадюча цибулька 
гроноподібна Epergyöngyike

173.  Mutinus caninus (huds.) Fr. Мутин собачий
Közönséges 
kutyaszömör-
csög
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174.  

Narcissus angustifolius curtis (N. 
poëticus L. subsp. angustifolius 
(curtis) Asch. et Graebn., N. poë-
ticus L. subsp. radiiflorus (salisb.) 
Baker, N. poëticus L. subsp. stellaris 
haw.)

Нарцис вузьколистий Vad (fehér) 
nárcisz

175.  
Neotinea ustulata (L.) R.M. Batem-
an, Pridgeon et M.W. chase (Orchis 
ustulata L.)

Неотінея обпалена 
(зозулинець обпалений)

Sömörös pety-
tyeskosbor

176.  
Neottia nidus-avis (L.) Rich. (Oph-
rys nidus-avis L., Neottia vulgaris 
Kolb.)

Гніздівка звичайна Levéltelen ma-
dárfészek

177.  Nephroma parile Ach. Нефрома рівна  

178.  Nephroma resupinatum (L.) Ach. Нефрома загорнута  

179.  Nymphoides peltata (s.G. Gmel.) 
Kuntze Плавун щитолистий Vizi tündérfá-

tyol

180.  Ophrys insectifera L. (O. myodes 
(L.) jacq., O. muscifera huds.) Офрис комахоносна Légybangó

181.  Orchis mascula (L.) L. (Orchis mo-
rio L. var. masculus L.) Зозулинець чоловічий Füles kosbor

182.  Orchis purpurea huds. (incl. O. 
pontica Fleischm. et hand.-Mazz.) Зозулинець пурпуровий Biboros kosbor

183.  

Orchis signifera Vest (O. speciosa 
host., O. mascula L. subsp. signife-
ra (Vest) soó, O. mascula auct. non 
(L.) L.)

Зозулинець прикрашений

184.  
Oreochloa disticha (Wulfen) Link 
(Poa disticha Wulfen, Sesleria disti-
cha (Wulfen) Pers.)

Горянка дворядна Havasi nyúl-
farkfű

185.  Ornithogalum boucheanum (Kunth) 
Asch. Рястка Буше Kónya 

madártej

186.  

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex 
Rupr. (O. quadripetalus Gilib. sub-
sp. microcarpus (Turcz. ex Rupr.) 
Braun-Blanq., O. palustris Pers. sub-
sp. microcarpus (Turcz. ex Rupr.) 
Nyman, Vaccinium microcarpum 
(Turcz. ex Rupr.) schmalh., V. oxy-
coccus L. subsp. micro

Журавлина дрібноплідна Kistermetű 
áfonya

187.  Oxyria digyna (L.) hill (Rumex 
digynus L.) Кисличник двостовпчиковий Savaska

188.  Pannaria conoplea (Ach.) Bory, 
Pannaria lanuginosa (hoff.) szat. Паннарія шерстиста  
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189.  
Parmeliella triptophylla (Ach.) 
Müll. Arg., Parmeliella corallinoi-
des (hoffm.) Zahlbr.

Пармелієла 
щетинистолиста  

190.  

Parmotrema perlata (huds.) M. 
choisy (=Parmotrema chinense (Os-
beck) hale et Ahti Parmelia perlata 
(huds.) Ach.)

Пармотрема перлинова, 
пармотрема китайська, 
пармелія перлинова

 

191.  Pediastrum kawraiskyi schmidle Педіаструм Каврайського  

192.  Pedicularis sylvatica L. Шолудивник лісовий Erdei kakas-
taréj

193.  Penium borgeanum skuja Пеніум Борге  

194.  
Phylloporus pelletieri (Lév. apud 
crouan) Quél. [Phylloporus rhodo-
xanthus (schwein.) Bres.]

Філопор рожево-
золотистий

Aranysárga 
lemezestinóru

195.  Pinguicula alpina L. Товстянка альпійська Havasi hizóka

196.  Pinguicula vulgaris L. Товстянка звичайна Lápi hizóka

197.  Pinus cembra L. Сосна кедрова, сосна 
європейська Cirbolyafenyő

198.  Plagiothecium neckeroideum 
schimp. Плагіотецій некероподібний  

199.  Platanthera bifolia (L.) Rich. (Or-
chis bifolia L.) Любка дволиста Kétlevelű sark-

virág

200.  Platanthera chlorantha (cust.) 
Rchb. (Orchis chlorantha cust.) Любка зеленоквіткова Zöldes sarkvi-

rág

201.  

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 
[Grifola umbellata (Pers.) Pilát; 
Polypilus umbellatus (Pers.) P. Kar-
st.]

Трутовик зонтичний Ágas-bogas 
likacsosgomba

202.  Primula farinosa L. Первоцвіт борошнистий Lisztes kanka-
lin

203.  Primula halleri j.F.Gmel. Первоцвіт Галлера  

204.  Primula minima L. Первоцвіт дрібний Apró kankalin

205.  
Pseudobryum cinclidioides (huebe-
ner)T. j. Kop. (Mnium cinclidioides 
huebener)

Псевдобрій 
цинклідієподібний  

206.  
Pseudorchis albida (L.) A.Löve 
et D.Löve (Leucorchis albida (L.) 
E.Mey.; Satyrium albidum L.)

Псевдорхіс білуватий 
(лейкорхіс білуватий)

Halvány fehér-
kosbor
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207.  
Ptarmica lingulata (Willd. et Kit.) 
Dc. (Achillea lingulata Waldst. et 
Kit., A. alpina schur)

Чихавка язичкова (деревій 
язичковий)

Nyelvlevelű 
cickafark

208.  

Ptarmica tenuifolia (schur) schur 
(Achillea oxyloba (Dc.) sch.Bip. 
subsp. schurii (sch.Bip.) heimerl, 
A. schurii sch.Bip.)

Чихавка тонколиста 
(деревій Шура) 

Schur cicka-
fark

209.  Pulsatilla alba Reichb. (P. scherfelii 
(ullep.) skalicky) Сон білий Fehér kökör-

csin

210.  Pulsatilla scherfelii (ullep.) skalic-
ký (P. alba auct. non Rchb.) Сон Шерфеля (сон білий)  

211.  Quercus cerris L. (Q. austriaca 
Willd.)

Дуб кошенільний (дуб 
австрійський) Csertölgy

212.  Ranunculus thora L. (R. tatrae Bor-
bás)

Жовтець Тора(жовтець 
татранський)

Gyilkos bog-
lárka

213.  Rhodiola rosea L. Родіола рожева Illatos rózsás-
varjúháj

214.  Rhododendron myrtifolium schott et 
Kotschy (R. kotschyi simonk.)

Рододендрон 
східнокарпатський 
(рододендрон миртолистий)

Erdélyi rodo-
dendrom

215.  Roya anglica G.s. West in hodgetts Роя англійська  

216.  Russula turci Bres. (R. amethystina 
Quél.) Сироїжка синювата Jódszagú ga-

lambgomba

217.  Saelania glaucescens (hedw.) 
Broth. Селанія сизувата  

218.  Salix alpina scop. (S. jacquiniana 
Willd., S. jacquinii host) Верба альпійська  

219.  Salix herbacea L. Верба трав’яна Fűnemű fűz

220.  Salix retusa L. (s. kitaibeliana 
Willd.) Верба туполиста Csorba fűz

221.  salix starkeana Willd. (s. livida 
Wahlenb.) Верба Старке  

222.  Salvinia natans (L.) All. Сальвінія плаваюча Rucaöröm

223.  Saussurea alpina (L.) Dc. Сосюрея альпійська Havasi törpe-
bogáncs

224.  Saussurea porcii Degen Сосюрея Порціуса Porcius törpe-
bogáncs

225. Saxifraga bryoides L. Ломикамінь мохоподібний Mohaszerű 
kőtörőfű
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226. Saxifraga bulbifera L. Ломикамінь бульбистий Gumós kőtö-
rőfű

227. Saxifraga carpatica sternb. (S. car-
pathica Rchb.) Ломикамінь карпатський Kárpáti kőtö-

rőfű

228.
Saxifraga pedemontana All. subsp. 
cymosa Engler (S. cymosa Waldst. et 
Kit., nom. inval.)

Ломикамінь 
напівзонтиковий Bugás kőtörőfű

229. Scapania helvetica Gottsche Скапанія швейцарська  

230. Scheuchzeria palustris L. Шейхцерія болотна Álszittyó

231. Schoenus ferrugineus L. Сашник іржавий Rozsdás csáté

232. Scopolia carniolica jacq. Скополія карніолійська Krajnai far-
kasbogyó

233.
Securigera elegans (Pančić) Lassen 
(Coronilla elegans Pančić; C. latifo-
lia (hazsl.) jáv.)

Сокироносиця струнка 
(вязіль стрункий)  

234. Sedum antiquum Omelcz. et Zave-
rucha (S. hispanicum auct. non L.) Очиток застарілий  

235.

Selaginella selaginoides (L.) P. 
Beauv. ex Mart. et schrank (Lyco-
podium selaginoides L., Selaginella 
spinulosa A.Braun)

Плаунок плауноподібний Prémes csipke-
haraszt

236. Sempervivum marmoreum Griseb. 
(s. schlehanii schott) Молодило мармурове Rózsás kövi-

rózsa

237.

Sempervivum montanum L. (incl. 
S. montanum L. subsp. carpaticum 
Wettst. ex hayek, S. carpathicum 
Wettst. ex Prodan non G.Reuss)

Молодило гірське Havasi kövi-
rózsa

238.

Senecio carpathicus herbich (Ja-
cobaea abrotanifolia (L.) Moench. 
subsp. carpathica (herbich) B.Nord. 
et Greuter; S. abrotanifolius L. sub-
sp. carpathicus (herbich) Nyman; S. 
carpaticus herbich, ortho)

Жовтозілля карпатське Kárpáti aggófű

239. Silene viridiflora L. Смілка зеленоквіткова Zöldvirágú 
habszegfű

240. Solorina bispora Nyl. Солоріна двоспорова  

241. Solorina saccata (L.) Ach. Солоріна мішкувата  
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242.
Sorbus torminalis (L.) crantz (Cra-
taegus torminalis L., Pyrus tormina-
lis (L.) Ehrh.)

Берека (горобина берека) Barkóca ber-
kenye

243. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Листочня кучерява, 
спарасис кучерявий

Fodros ká-
posztagomba

244.

Sparganium angustifolium Michx. 
(S. affine schnizl., S. natans L. var. 
angustifolium (Michx.) Pursh, S. 
simplex huds. var. angustifolium 
(Michx.) Torr.)

Їжача голівка вузьколиста  

245.
Sphagnum subnitens Russow et 
Warnst. (Sphagnum plumulosum 
Röll)

Сфагн блискучий  

246. Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex 
Brid. Сфагн тоненький  

247. Spiranthes spiralis (L.) chevall. (S. 
autumnalis (Balb.) Rich.) Скрученик спіральний Őszi füzérte-

kercs

248. Staphylea pinnata L. Клокичка периста Mogyorós 
hólyagfa

249. Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach Стікта закопчена  

250. Sticta sylvatica (huds.) Ach. Стікта лісова  

251.

Stipa transcarpatica Klokov (S. 
crassiculmis P.smirn. subsp. euroa-
natolica Martinovský, p.p., S. 
pulcherrima auct. non K.Koch)

Ковила закарпатська Kárpátaljai 
árvalányhaj

252. Strobilomyces strobilaceus (scop.) 
Berk. [S. floccopus (Vahl) P. Karst.]

Шишкогриб лускатий, 
лускач

Pikkelyes ti-
nórú

253. Succisella inflexa (Kluk) G. Beck Комоничок зігнутий Déli csonkaír

254.

Swertia perennis L. (incl. s. al-
pestris Baumg. ex Fuss, S. perennis 
L. subsp. alpestris (Baumg. ex Fuss) 
simonk.)

Сверція багаторічна 
(бешишниця багаторічна)

Évelő gyász-
tárnics

255. Syringa josikaea j.jacq. ex Rchb. Бузок угорський Magyar orgo-
na

256. Taxus baccata L. Тис ягідний (негній-дерево) Közönséges 
tiszafa

257. Thamnolia vermicularis (sw.) scha-
er. Тамнолія щетиниста  
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258.

Trapa natans L. s.l. (incl. T. bory-
sthenica V.Vassil., T. danubialis 
Dobrocz., T. flerovii Dobrocz., T. 
hungarica Opiz, T. macrorhiza 
Dobrocz., T. maeotica Woronow, T. 
pseudocolchica V.Vassil., T. rossica 
V.Vassil., T. ucrainica V.Vassil.)

Водяний горіх плаваючий Csemegesu-
lyom

259. Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 
(Orchis globosa L.) Траунштейнера куляста Gömbös kos-

bor

260. Trifolium badium schreb. (Chry-
saspis badia (schreb.) Greene)

Конюшина темно-
каштанова  

261. Trifolium rubens L. Конюшина червонувата Pirosló lóhere

262. Tuber aestivum Vitt Трюфель літній, трюфель 
їстівний

Nyári szarvas-
gomba

263.

Tuckneraria laureri (Krempelh.) 
Randlane & Thell (Tuckermanopsis 
laureri (Krempelh.) hale, Cetraria 
laureri Krempelh., Cetraria compli-
cata Laur.).

Тукнерарія Лаурера, 
тукерманопсис Лаурера, 
цетрарія Лаурера

 

264. Usnea florida (L.) Web. in Wigg. Уснея квітуча  

265. Utricularia australis R.Br. (U. neg-
lecta Lehm.) Пухирник південний Pongyola ren-

ce

266. Utricularia bremii heer (U. minor 
L. subsp. bremii (heer) Nyman) Пухирник Брема Lápi rence

267. Veronica aphylla L. Вероніка безлиста Levéltelenszá-
rú veronika

268. Veronica bellidioides L. Вероніка стокроткова Rukerclevelű 
veronika

269. Veronica fruticans jacq. Вероніка кущикова Cserjésedő 
veronika

270. Viola alba Besser (V. besseri Rupr., 
V. virescens jord.) Фіалка біла Fehér ibolya

271. Waldsteinia geoides L. Вальдштейнія 
гравілатоподібна

Erdei Waldes-
tein-pimpó

272. Woodsia alpina (Bolton) s.F.Gray 
(Acrostichum alpinum Bolton) Вудсія альпійська Havasi szirti-

páfrány

273. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. (Acros-
tichum ilvense L.) Вудсія ельбська Elbai szirti-

páfrány

274. Saxifraga androsacea L. Ломикамінь переломниковий Gombafűlevelű 
kőtörőfű
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kárpátalja Regionális Vörös Listája – 2008

№ Latin név ukrán név Magyar név
1. Achillea pannonica scheele Деревій паннонський Magyar cickafark
2. Achillea setacea Waldst. et Kit. Деревій щетинистий Pusztai cickafark

3.
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. 
baumgartenii (simk.) Pawł. (Acinos 
baumgartenii (simk.) Klok.)

Щебрушка альпійська 
Баумгартена Havasi pereszlény

4. Aconitum bucovinense Zapał. Аконіт буковинський  

5. Aconitum x czarnohorense (Zapał.) 
Mitka Аконіт чорногірський  

6. Aconitum degenii Gáyer (A. panicula-
tum Lam. nom illeg.) Аконіт Дегена Degen-sisakvirág

7. Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum Аконіт міцний типовий Havasi sisakvirág

8. Aconitum firmum Rchb. subsp. fissurae 
Nyárády (A. romanicum Wołoszcz.)

Аконіт міцний 
вузьколистий

Erőteljes siskavi-
rág

9. Aconitum x gayeri starmühl. Аконіт Гайєра  

10.
Aconitum gracile Reichenb. (A. va-
riegatum L. subsp. gracile (Rchb.) 
Gayer) 

Аконіт стрункий karcsú sisakvirág

11.
Aconitum hosteanum schur (A. molda-
vicum hacq. subsp. hosteanum (schur) 
Graebn. et P. Graebn.

Аконіт Госта Havasi sisakvirág

12. Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer 
subsp. lasiocarpum

Аконіт 
шерстистовустий 
типовий

 

13.
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer 
subsp. kotulae (Pawł.) starmühl. et Mit-
ka

Аконіт 
шерстистовустий 
Котули

 

14. Aconitum x nanum (Baumg.) simonk. Аконіт маленький  
15. Adenophora liliifolia (L.) A. Dc. Аденофора лілієлиста Csengettyűvirág

16.

Aegonychon purpureocaeruleum (L.) 
holub (Buglossoides purpureocerulea 
(L.) I.M. johnston; Lithospermum pur-
pureo-caeruleum L.)

Егоніхон фіолетово-
голубий  

17. Agrostemma githago L. Кукіль звичайний Vetési konkoly
18. Agrostis alpina scop. Мітлиця альпійська  
19. Agrostis rupestris All. Мітлиця скельна  

20. Alchemilla babiogorensis Pawł. Приворотень 
баб’єгірський  

21. Alchemilla braun-blanquetii Pawł. Приворотень Браун-
Бланке  
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22. Alchemilla cymatophylla juz. Приворотень 
хвилястолистий  

23. Alchemilla deylii Plocek Приворотень Дейла  
24. Alchemilla firma Buser Приворотень міцний  

25. Alchemilla hoverlensis M. Pawlus et O. 
Lovelius

Приворотень 
говерлянськмй Hoverlai palástfű

26. Alchemilla incisa Buser Приворотеньнадрізаний  
27. Alchemilla ladislai Pawł. Приворотень Владислава  

28. Alchemilla obtusa Buser Приворотень 
притуплений  

29. Alchemilla pseudoincisa Pawł. Приворотень 
несправжньонадрізаний  

30. Alchemilla pungentiflora (Plocek) Plo-
cek

Приворотень 
колючеквітковий  

31. Alchemilla reniformis Buser Приворотень 
нирковидний  

32. Alchemilla smytniensis Pawł. Приворотень 
смитнянський  

33. Alchemilla suavis Plocek Приворотень приємний  
34. Alchemilla szaferi Pawł. Приворотень Шафера  

35. Alchemilla turkulensis Pawł. Приворотень 
туркульський  

36. Alchemilla walasii Pawł. Приворотень Валаса  
37. Alkanna tinctoria (L.) Tausch (Bucek) Алкана красильна Homoki pirosító
38. Allium angulosum L. Цибуля гранчаста Gyékhagyma

39. Althaea hirsuta L. Алтея 
жорстковолосиста Borzas ziliz

40. Anchusa azurea Miller (A. italica Retz.) Воловик лазуровий Olasz atracél

41. Anchusa barrelieri (All.) Vitm. Воловик Баррельє Tompacsészéjű at-
racél

42. Anchusa pseudoochroleuca shost. (A. 
ochroleuca agg.)

Воловик несправжньо-
блідо-жовтий  

43. Andromeda polifolia L. Андромеда багатолиста Tőzegrozmaring
44. Anemone narcissiflora L. Анемона нарцисоцвіта Nárciszképű pápics

45. Anthemis carpatica Waldst. et Kit. ex 
Willd. Роман карпатський Kárpáti pipitér

46.

Anthyllis alpestris Reichenb. (A. vul-
neraria L. subsp. alpestris (Kit. ex 
schult.) Aschers. et Graebnn.; A. calci-
cola (schur) schur)

Заяча конюшина 
альпійська Havasi szapuka
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47. Arabis sudetica Tausch (A. allionii 
Dc.) Гусимець судетський Szudétai ikravirág

48.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. 
subsp. leptoclados (A. serpyllifolia L. 
subsp. leptoclados (Reichenb.) Guss.)

Піщанка тонкостеблова Kakukk homokhúr

49.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) 
Guss. subsp. viscidula (Rouy et Fouc.) 
Dvořak

Піщанка тонкостеблова 
клейкувата Puha homokhúr

50. Arenaria tenella Kit. in schul. (A. cili-
ata L.) Піщанка ніжна Vékonyka homok-

húr
51. Asparagus officinalis L. Холодок лікарський Spárga
52. Asplenium x alternifolium Wulfen Аспленій черговолистий  
53. Asplenium cuneifolium Viv. Аспленій клинолистий  
54. Aster amellus L. Айстра степова Csillaggerebcsin

55. Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) 
Griseb. et schenk Азинеума сірувата Szürke harangcsil-

lag

56.
Avenula pubescens (hudson) Dumort. 
subsp. laevigata (schur) holub (Ave-
nastrum laevigatum schur)

Вівсик пухнастий 
гладенький  

57. Bartsia alpina L. Бартсія альпійська Havasi kantusfű
58. Batrachium aquatile (L.) Dumort. Водяний жовтець водний  

59. Batrachium circinatum (sibth.) spas Водяний жовтець 
завитий, мочалка округла  

60.
Batrachium rhipiphyllum (Bast. ex Bo-
reau) Dumort (B. floribundum (Bab.) 
Dumort; Ranunculus peltatus schrank)

Водяний жовтець 
щитовий  

61. Batrachium trichophyllum (chaix) 
Bosch

Водяний жовтець 
волосолистий  

62. Beckmannia eruciformis (L.) host Бекманія звичайна Hernyópázsit
63. Bellardiochloa violacea (Bell.) chiov. Белардіохлоа фіолетова  

64.
Biscutella austriaca jacq. subsp. hun-
garica (soó) Peniašteková (B. laevigata 
L. subsp. hungarica soó)

Очки угорські Magyar korongpár

65. Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch Гронянка ромашколиста  

66. Botrychium multifidum (s.G. Gmel.) 
Rupr.

Гронянка 
багатороздільна  

67. Bromopsis ramosa (huds.) holub (Bro-
mus ramosa huds.) Стоколос гіллястий  

68. Bupleurum longifolium L. subsp. vapin-
cense (Vill.)Todor (B. vapincense Vill.) Ласкавець фіолетовий Hosszúlevelű bu-

vákfű
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69. Bupleurum ranunculoides L. subsp. 
orbiculatum Borb. Ласкавець округлий Havasi búvákfű

70. Bupleurum tenuissimum L. Ласкавець найтонший Gindár búvákfű
71. Buschia lateriflora (Dc.) Ovcz. Бушія бокоцвіта  
72. Calamagrostis canescens (Web.) Roth Куничник сіруватий Dárdás nádtippan
73. Calla palustris L. Образки болотні Sárkánygyökér

74. Callianthemum coriandrifolium Rei-
chenb.

Каліантемум 
коріандролистий Vadászfű

75. Callitriche hermaphroditica L. Вириниця двостатева  
76. Cardamine parviflora L. Жеруха дрібноцвіта Kisvirágú foszlár

77. Cardaminopsis neglecta (schult.) 
hayek 

Кардамінопсис 
занедбаний Kónya kövifoszlár

78. Carduus collinus Waldst. et Kit. Будяк горбковий Magyarföldi bo-
gáncs

79. Carex bicolor All. Осока двоколірна Kétszinű sás
80. Carex chordorhiza Ehrh. Осока тонкокореневищна  
81. Carex fuliginosa schkuhr Осока темно-бура  
82. Carex hartmanii cajand. Осока Гартмана  
83. Carex humilis Leyss. Осока низька  

84. Carex lachenalii schkuhr. (C. tripartita 
All.) Осока Ляхеналя  

85. Carex limosa L. Осока багнова Semlyéksás
86. Carex melanostachya Bieb. ex Willd. Осока чорноколоса  

87. Carex praecox schreber subsp. curvata 
(Knaf.) Kük. Осока рання зігнута  

88.
Carex rhizina Blytt ex Lindbl. (C. pe-
diformis c.A. Meyer subsp. rhizodes 
(Blytt) h. Lindb.)

Осока кореневищна  

89. Carex strigosa huds. Осока щетиниста Borostás sás
90. Carex vaginata Tausch Осока піхвова  
91. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Катаброза водяна Forrásperje

92.
Centaurea melanocalathia Borbás (C. 
phrygia L. subsp. melanocalathia (Bor-
bás) Dostál)

Волошка чорноголова Sötétfészkű búza-
virág

93.
Cerastium lanatum Lam. (C. alpinum 
subsp. lanatum (Lam) Ascherson et 
Graebner)

Роговик вовнистий Gyapjas madárhúr

94. Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit. Роговик лісовий Erdei madárhúr

95.
Cerastium tauricum spreng. (C. bra-
chypetalum Pers. subsp. tauricum (sp-
reng.) Murb.) 

Роговик кримський  
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96.
Cerastium tenoreanum ser. (C. brachy-
petalum Pers. subsp. tenoreanum (ser.) 
soó) 

Роговик Тенора  

97. Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow 
(Prunus fruticosa Pall.) Вишня степова Csepleszmeggy

98. Ceratophyllum submersum L. Кушир підводний Sima tócsagaz

99. Chamaecytisus elongatus (Waldst. et 
Kit.) Tzvel. Зіновать протягнута  

100. Chamaecytisus ratisbonensis (schaeff.) 
Rothm. Зіновать регенсбурзька  

101. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton Зимолюбка зонтична Ernyőskörtike
102. Chrysosplenium alpinum schur Жовтяниця альпійська  
103. Cicuta virosa L. Цикута отруйна Gyilkos csomorika
104. Cimicifuga europaea schipcz. Клопогін європейський Büdös poloskavész

105. Clematis recta L. Ломиніс прямий Egyenesszárú isza-
lag

106. Cnidium dubium (schkuhr) Thell. Стожильник сумнівний Eres gyíkvirág

107. Comarum palustre L. (Potentilla 
palustris (L.) scop.) Вовче тіло звичайне Tőzegeper

108. Conioselinum tataricum hoffm. Свистуля татарська Tatár dérderezle
109. Convolvulus cantabrica L. Березка кантабрійська Borzas szulák

110. Cortusa matthioli L. subsp. sibirica 
(Andrz.) Nyár.

Кортуза Маттіолі 
сибірська Nyakperecfű

111. Cortusa matthioli L. subsp. pubens 
(schott, Nyman et Kotschy) jáv.

Кортуза Маттіолі 
пухнаста Nyakperecfű

112. Cruciata pedemontana (Bellardi) Eh-
rend. Круціата п’ємонтська Apró keresztfű

113. Crypsis alopecuroides (Piller et Mit-
terp.) schrad.

Скритниця 
китниковидна

Karcsú bajusz-
pázsit

114. Cyperus michelianus (L.) Delile (Di-
chostylis micheliana (L.) Nees) Смикавець Мікелі  

115.
Cystopteris alpina (Lam.) Desv. (C. 
regia (L.) Desv.; C. fragilis (L.) Bernh. 
subsp. alpina (Wulf.) Desv.)

Пухирник альпійський  

116. Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex 
Desv. Пухирник гірський Hegyi hólyagha-

raszt
117. Cystopteris sudetica A. Braun et Milde Пухирник судетський  

118. Dactylis slovenica Domin (D. glomera-
ta L. subsp. slovenica Domin) Грястиця словацька Szlovákiai ebír
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119.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) soó subsp. 
sooiana (Borsos) Borsos (D. longeb-
racteata (F.W. schmidt) holub subsp. 
sooiana (Borsos) Dostal)

Пальчатокорінник Шоо Erdei ujjaskosbor

120.
Dactylorhiza incarnata (L.) soó subsp. 
serotina (hausskn.) D.M. Moore et soó 
(D. pulchella (Druce) Averyanov)

Пальчатокорінник 
м’ясочервоний 

Hússzínű ujjaskos-
bor

121.
Dactylorhiza schurii (Klinge) Aver. (D. 
maculata (L.) soó subsp. schurii (Klin-
ge) soó)

Пальчатокорінник Шура  

122.
Dactylorhisa transsilvanica (schur) 
Aver. (D. maculata (L.) soó subsp. 
transsilvanica (schur) soó)

Пальчатокорінник 
трансільванський

Erdélyi ujjaskos-
bor

123. Danthonia alpina Vest. Дантонія альпійська Hegyi fogtekercs

124. Dianthus carthusianorum L. subsp. sa-
xigenus (schur) jáv. et soó 

Гвоздика картузіанська 
скельна Barátszegfű

125.
Dianthus carthusianorum subsp. subal-
pinus (Rehman) Májovský et Králik (D. 
carpaticus Wołoszcz.)

Гвоздика картузіанська 
субальпійська Barátszegfű

126.

Dianthus euponticus Zapał. (D. pseu-
dobarbatus Bess. ex Ledeb.; D. trifa-
sciculatus Kit. subsp. pseudobarbatus 
(schmalh.) jalas)

Гвоздика 
справжньопонтійська  

127.
Diantus glabriusculus (Kit.) Borb. (D. 
collinus Walst. et Kit subsp. glabriuscu-
lus (Kit.) Thaisz

Гвоздика голувата Kopaszodó szegfű

128. Dianthus polonicus Zapał. Гвоздика польська  

129. Dianthus tenuifolius schur Гвоздика тонколиста Vékonylevelű szeg-
fű

130. Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. Рогачка роговикова  

131.

Dichodon viscidum (Bieb.) holub (D. 
dubium (Bast.) Ikonn.; Cerastium dubi-
um (Bast.) Guepin; C. anomalum W. et 
K. in Willd.) 

Рогачка клейка  

132. Diphasiastrum alpinum (L.) holub Діфазіаструм 
альпійський  

133.
Diphasiastrum issleri (Rouy) holub (D. 
complanatum (L.) holub subsp. issleri 
(Rouy) jermy)

Діфазіаструм Ісслера Issler-laposkorpafű

134. Draba aizoides L. Крупка аїзовидна Kárpáti daravirág

135. Draba carinthiaca hoppe (D. siliquosa 
Bieb.) Крупка каринтійська Karintiai daravi-

rág

136. Drosera rotundifolia L. Росичка круглолиста Kereklevelű har-
matfű
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137.

Dryopteris affinis (Lowe) Fras.-jenk. 
subsp. borreri (Newman) Fras.-jenk. 
(D. borreri (Newm.) Newm. ex Ober-
holzer et Tavel)

Щитник споріднений 
Борера Pelyvás pajzsika

138.

Dryopteris assimilis s. Walker (D. ex-
pansa auct. non (c. Presl) Fras.-jenk et 
jermy; D. expansa var. alpina (Moore) 
Viane)

Щитник схожий  

139. Dryopteris cristata (L.) A. Gray Щитник гребенястий Tarajos pajzsika
140. Echinops exaltatus schrad. Головатень високий  

141. Echinops sphaerocephalus L. Головатень 
круглоголовий

Fehér szamárke-
nyér

142. Elatine alsinastrum L. Руслиця мокрична Pocsolya látonya

143. Elatine triandra schkuhr (Elatine am-
bigua Wight) Руслиця тритичинкова Háromporzós lá-

tonya
144. Eleocharis carniolica W.D.j. Koch Ситняг карніолійський Sűrű csetkáka
145. Eleocharis mitracarpa steud. Ситняг ковпаковий  

146. Eleocharis multicaulis (smith) Desv. Ситняг 
багатостебловий  

147. Eleocharis quinqueflora (F.X. hartman) 
O. schwarz Ситняг п’ятиквітковий Gyérvirágú cset-

káka
148. Epilobium anagallidifolium Lam. Зніт курячоочковий  
149. Epilobium alsinifolium Vill. Зніт мокричниколистий Lúdhúrképű fűzike

150. Epilobium lanceolatum sebast. et Ma-
uri Зніт ланцетолистий Lándzsás fűzike

151. Epilobium nutans F.W. schmidt Зніт пониклий Bókoló fűzike
152. Epipactis albensis Nováková et Rydlo Коручка білувата Elbai nőszőfű

153. Equisetum variegatum shleich. ex We-
ber et Mohr Хвощ рябий Tarka zsurló

154. Erigeron alpinus L. Злинка альпійська Havasi küllőrojt
155. Eriophorum gracile W.D.j. Koch Пухівка струнка Vékony gyapjúsás

156. Erysimum odoratum Ehrh. subsp. odo-
ratum (E. pannonicum crantz)

Жовтушник запашний 
типовий Magyar repcsény

157. Euphorbia carpatica Wołoszcz. Молочай карпатський Kárpáti kutyatej
158. Euphorbia lingulata heuff. Молочай язичковий  
159. Euphorbia lucida Waldst. et Kit. Молочай глянсуватий Fényes kutyatej
160. Euphorbia palustris L. Молочай болотяний Mocsári kutyatej

161. Euphorbia sojakii (chrtek et Krisa) Du-
bovik (E. austriaca A. Kerner) Молочай Сойяка  

162. Euphrasia salisburgensis Funck Очанка зольцбурзька Salzburgi szemvi-
dító
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163. Ferulago sylvatica (Bess.) Reichenb. Ферульник лісовий Erdei mézgabürök

164.
Festuca apennina De Not. (F. pratensis 
hudson subsp. apennina (De Not.) 
hegi)

Костриця апеннінська Réti csenkesz

165. Festuca carpatica F. Dietr. Костриця карпатська Kárpáti csenkesz
166. Festuca drymeja Mert. et Koch Костриця лісолюбна Hegyi csenkesz
167. Festuca inarmata schur Костриця безоста  

168. Festuca pseudodalmatica Krajina ex 
Domin

Костриця 
несправжньодалматська Sziklai csenkesz

169.
Festuca saxatilis schur (F. rupico-
la heuffel subsp. saxatilis (schur) 
Rauschert)

Костриця скельна  

170. Festuca tatrae (csakó) Degen Костриця татранська  

171. Festuca tenuifolia sibth. (F. filiformis 
Pourret) Костриця тонколиста  

172. Gagea minima (L.) Ker-Gawl. Зірочки маленькі Apró tyúktaréj
173. Gagea spathacea (hayne) salisb. Зірочки чохлуваті Fiókás tyúktaréj

174. Gagea villosa (Bieb.) Duby (G. ar-
vensis (Pers.) Dumort.) Зірочки мохнаті Vetési tyúktaréj

175. Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil. 
(Aster linosyris (L.) Bernh.) Солонечник звичайний Aranyfürt

176. Galium anisophyllon Vill. Підмаренник 
різнолистий

Felemáslevelű 
galaj

177. Galium hercynicum Weigel Підмаренник герцинський  

178. Galium rubioides L. Підмаренник 
мареновидний Buzérképű galaj

179. Galium transcarpaticum stojko et Ta-
senkevitsch

Підмаренник 
закарпатський Kárpátaljai galaj

180.
Genista rupestris schur (G. oligosper-
ma (Andrae) simonk.; G. tinctoria (L.) 
subsp. oligosperma (Andrae) Prodan)

Дрік скельний  

181. Gentiana cruciata L. Тирлич хрещатий Szent-László tár-
nics

182. Gentiana nivalis L. Тирлич сніговий Havasi tárnics
183. Gentiana pneumonanthe L. Тирлич звичайний Kornistárnics

184.
Gentianopsis ciliata (L.) Ma Yu-chuan 
(Gentiana ciliata L.; Gentianella ciliata 
(L.) Borkh.)

Тирличник війчастий Kései prémestár-
nics

185. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. sub-
sp. densiflora (Wahlenb) K. Richt

Билинець комарниковий 
густоцвітий

Szúnyoglábú 
bibircsvirág

186. Gypsophilla paniculata L. Лещиця волотиста Fátyolvirág
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187. Helianthemum grandiflorum (scop.) 
Dc. subsp. grandiflorum 

Сонцецвіт 
великоквітковий  

188.
Helianthemum grandiflorum (scop.) 
Dc. subsp. glaucescens (Murb.) holub 
(H. glaucescens (Murb.) Tzvel.)

Сонцецвіт 
великоквітковий 
сизуватий

 

189.

Helianthemum nummularium (L.) Mil-
ler subsp. obscurum (Čelak) holub 
(H. chamaecistus Mill; H. hirsutum 
(Thuill.) Mérat; H. ovatum (Viv.) Dunal 
in Dc; H. obscurum Pers.)

Сонцецвіт звичайний 
темний

Molyhos tetemtol-
dó

190. Heracleum carpaticum Porcius Борщівник карпатський Kárpáti medvetalp

191.
Heracleum palmatum Baumg. (H. sp-
hondylium L. subsp. transsilvanicum 
(schur) Brummitt)

Борщівник пальчастий Tenyeres medve-
talp

192. Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. Чаполоч пахуча Szentperje
193. Hottonia palustris L. Плавушник болотний Békaliliom

194. Inula aspera Poir. (I. salicina L. subsp. 
aspera (Poir.) hayek; I. cordata Boiss.) Оман шорсткий Fűzlevelű peremizs

195. Inula conyzae (Greiss.) Meikle (I. cony-
za Dc.) Оман блошиний Erdei peremizs

196. Inula germanica L. Оман німецький Hengeres peremizs
197. Iris germanica L. Півники німецькі Kék nőszirom
198. Iris graminea L. Півники злаколисті Pázsitos nőszirom

199.
Iris hungarica Waldst. et Kit.(Iris 
aphylla L. subsp. hungarica (Waldst. et 
Kit.) hegi)

Півники угорські Magyar nőszirom

200. Iris sibirica L. Півники сибірські Szibériai nőszirom
201. Iris variegata L. Півники рябі Tarka nőszirom

202.

Jovibarba globolifera (L.) Parn. subsp.  
pressiana (Domin) holub (J. sobolifera 
(sims) Opiz;  J.  preissiana (Domin) 
Omelcz. et czopik)

Борідник Прейса Gömbös sárga-kö-
virózsa

203. Juncus acutiflorus Ehrh. ex hoffm. Ситник 
гостропелюстковий  

204. Juncus atratus Krock. Ситник темноцвітий Fekete szittyó
205. Juncus castaneus smith Ситник каштановий  
206. Juncus thomasii Ten. Ситник Томаса  
207. Juncus triglumis L. Ситник трилусковий  
208. Juniperus sabina L. Ялівець козачий Nehézszagú boróka

209. Knautia longifolia (Waldst. et Kit.) 
Koch Свербіжниця довголиста Hosszúlevelű varfű

210. Kochia prostrata (L.) schrad. Вінничя сланке Heverő seprőfű
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211.
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth 
(Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et 
heywood)

Кольраушія пагононосна Homoki aszúszegfű

212.
Koeleria transsylvanica schur (K. mac-
rantha (Ledeb.) schultes subsp. transsi-
lvanica (schur) Beldie)

Кипець трансільванський Erdélyi fényperje

213. Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) 
Gren. Чина гладенька Kopasz lednek

214. Lathyrus latifolius L. Чина широколиста Nagyvirágú lednek
215. Lathyrus palustris L. Чина болотна Mocsári lednek
216. Lathyrus pannonicus (jacq.) carcke Чина паннонська Magyar lednek

217. Lathyrus transsylvanicus (spreng.) Rei-
chenb. fil. Чина трансільванська Erdélyi lednek

218. Ledum palustre L. Багно звичайне Molyűző

219. Lemna gibba L. Ряска горбата Bibircses békalen-
cse

220.
Leontodon hispidus L. subsp. opimus 
(Koch) Finch et P.D. sell (L. opimus 
Koch)

Любочки шорсткі 
блискучі

Közönséges orosz-
lánfog

221.
Leontodon pseudotaraxaci schur (L. 
montanus Lam. subsp. pseudotaraxaci 
(schur) Finch et P.D. sell)

Любочки 
несправжньокульбабові Tátrai oroszlánfog

222. Leucanthemella serotina (L.) Tzvel. Леукантемела пізня Tiszaparti kései-
margitvirág

223.

Leucanthemum subalpinum (schur) Tz-
vel. (L. raciborskii M. Pop et chrshan.; 
L. vulgare Lam. subsp. alpicola (Grem-
li) á. et D. Löve; L. vulgare subsp. su-
balpinum (schur) soó)

Королиця субальпійська  

224. Ligularia sibirica (L.) cass. (incl. L. 
bucovinensis Nakai) Язичник сибірський Szibériai hamuvi-

rág
225. Lilium bulbiferum L. Лілія цибулинконосна Tüzes liliom

226. Limosella aquatica L. Мулянка водяна Seppedékes iszap-
rojt

227. Lindernia procumbens (Krock.) Borbás Ліндернія простерта Heverő iszapfű
228. Linum austriacum L. Льон австрійський Hegyi len
229. Linum extraaxillare Kit. Льон гірський Kárpáti len
230. Linum flavum L. Льон жовтий Sárga len
231. Linum trigynum L. Льон триматочковий Francia len
232. Lloydia serotina (L.) Reichenb. Ллойдія пізня  
233. Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Наскельниця лежача Loiseleurhanga
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234. Lonicera caerulea L. subsp. caerulea Жимолость голуба 
справжня

Kékbogyójú Loni-
cercserje

235. Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. Лядвенець тонкий Sziki kerep
236. Luzula spicata (L.) Dc. Ожика колосиста  
237. Lycopus exaltatus L. Вовконіг високий Magas peszérce

238. Melampyrum saxosum Baumg. Перестріч скельний Máramarosi csor-
molya

239. Melica ciliata L. Перлівка війчаста Prémes gyöngy-
perje

240. Melica picta c. Koch Перлівка ряба Tarka gyöngyperje

241. Melica transsilvanica schur Перлівка 
трансільванська

Erdélyi gyöngy-
perje

242. Menyanthes trifoliata L. Бобівник трилистий Hármaslevelű vid-
rafű

243.
Minuartia oxypetala (Wołoszcz.) 
Kulcz. (M. verna (L.) hiern subsp. oxy-
petala (Wołoszcz.) halliday)

Мінуарція 
гостропелюсткова  

244.
Minuartia zarecznyi (Zapał.) Klokov 
(M. verna (L.) hiern subsp. gerardii 
(Willd. ) Fenzl.)

Мінуарція Зарічного  

245.
Muscari transsilvanicum schur (M. 
botryoides (L.) Mill. subsp. transsilva-
nicum( schur) soó)

Гадюча цибулька 
трансільванська Erdélyi gyöngyike

246. Myricaria germanica (L.) Desv. Мірикарія німецька Csermelyciprus

247. Nepeta pannonica L. Котяча м’ята 
паннонська

Bugás macskamen-
ta

248. Nonea pulla (L.) Dc. Куряча сліпота звичайна Gyászos apácavi-
rág

249. Nymphaea alba L. Латаття біле Fehér tündérrózsa
250. Nymphaea candida j.Presl. Латаття сніжно-біле  
251. Oenanthe banatica heuff. Омег банатський Bánsági borgyökér

252. Oenanthe silaifolia Bieb. subsp. hunga-
rica (simon) Bertová

Омег морківнолистий 
угорський Gyűrűs borgyökér

253. Ophioglossum vulgatum L. Вужачка звичайна Kígyónyelv

254. Orlaya grandiflora (L.) hoffm. Орлайя великоквіткова Nagyvirágú lapu-
turbolya

255. Orobanche alsatica Kirschl. Вовчок ельзаський Elzászi szádorgó

256. Orobanche caryophyllacea smith. (O. 
vulgaris Poir.) Вовчок гвоздиковидний Galajfojtó szádor-

gó

257. Oxycoccus palustris Pers. (Vaccinium 
oxycoccos L.) Журавлина болотна Tőzegáfonya
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258. Oxyria digyna (L.) hill Кисличник 
двостовпчиковий Savaska

259.

Padus avium Mill. subsp. petraea 
(Tausch) Pavł. ex j. holub (P. racemosa 
(Lqam.) Gilib. subsp. petraea (Tausch) 
Pavł.; Prunus padus L. subsp. borealis 
cajander)

Черемха скельна Zselnicemeggy

260. Pedicularis palustris L. Шолудивник болотний Posvány kakastaréj
261. Pedicularis sylvatica L. Шолудивник лісовий Erdei kakastaréj
262. Peucedanum alsaticum L. Смовдь-кукотина Buglyos kocsord
263. Peucedanum palustre (L.) Moench Смовдь болотна Mocsári kocsord
264. Phleum ambiguum Ten. Тимофіївка сумнівна  

265. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 
(Asplenium scolopendrium L.)

Листовик 
сколопендровий Gímpáfrány

266. Pinus sylvestris L. Сосна звичайна Erdei fenyő
267. Plantago altissima L. Подорожник найвищий Magas utifű

268. Plantago atrata hoppe subsp. carpathi-
ca (Pilg.) soó 

Подорожник 
карпатський Kárpáti utifű

269. Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. Подорожник 
тонкоколосий Vékonyka utifű

270. Poa media schur Тонконіг середній  

271. Poa nemoralis L. subsp. carpatica 
jirásek Тонконіг карпатський Ligeti perje

272. Poa remota Forselles Тонконіг розсунутий Hegyi perje
273. Polycnemum heuffelii Láng Наземка ейфелева Heuffel-torzon
274. Polycnemum verrucosum Láng Наземка бородавчаста Bibircses torzon

275.
Polygala amara L. subsp. brachyptera 
(chodat) hayek (P. subamara Fritsch; 
P. amblyptera Rchb.) 

Китятки гіркі гірські Keserű pacsirtafű

276. Polygala amarella crantz Китятки гіркуваті Kisvirágú pacsir-
tafű

277. Potamogeton acutifolius Link Рдесник гостролистий Hegyeslevelű bé-
kaszőlő

278. Potamogeton alpinus Balb. Рдесник альпійський  
279. Potamogeton gramineus L. Рдесник злаколистий Fűlevelű békaszőlő
280. Potamogeton praelongus Wulfen Рдесник довгий  

281. Potamogeton trichoides cham. et sch-
lecht. Рдесник волосовидний Sertelevelű bé-

kaszőlő
282. Potentilla alba L. Перстач білий Fehér pimpó

283. Potentilla crantzii (crantz) G. Beck ex 
Fritsch Перстач Крантца  
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284. Potentilla goldbachii Rupr. Перстач Гольдбаха  
285. Potentilla laciniosa Kit. ex Nestl. Перстач розрізаний Szabdalt pimpó
286. Potentilla patula Waldst. & Kit. Перстач розлогий  
287. Potentilla thuringiaca Bern. ex Link Перстач тюрінгський Türingiai pimpó
288. Primula halleri j.F. Gmel. Первоцвіт Галлера  

289. Ptarmica vulgaris Blackw. ex Dc. 
(Achillea ptarmica L.) Чихавка звичайна Kenyérbél cicka-

fark

290. Puccinella distans (L.) Parl. Покісниця розставлена Közönséges méz-
pázsit

291. Pulmonaria angustifolia L. Медунка вузьколиста Keskenylevelű 
tüdőfű

292. Pulmonaria filarszkyana jáv. Медунка Філярського Filarszky-tüdőfű

293. Pycreus flavescens (L.) Beauv. ex Rei-
chenb. (Cyperus flavescens L.) Ситовник жовтуватий Sárgás palka

294. Pyrola chlorantha sw. Грушанка зеленоцвіта Zöldes körtike
295. Pyrola media sw. Грушанка середня Közepes körtike

296. Quercus polycarpa schur Дуб багатоплідний Erdélyi kocsányta-
lan tölgy

297. Ranunculus arvensis L. Жовтець польовий Mezei boglárka
298. Ranunculus lingua L. Жовтець язиколистий Nádi boglárka

299. Ranunculus oreophilus Bieb. (R. hor-
nschuchii hoppe) Жовтець гірськолюбний  

300. Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. 
ex Willd. Жовтець багатолистий Buglyos boglárka

301. Ranunculus pseudomontanus schur Жовтець 
несправжньогірський  

302. Rhynchospora alba (L.) Vahl Ринхоспора біла Tőzegkáka
303. Rubus bifrons Vest. Ожина двобічна Rózsás szeder
304. Rubus constrictus P.j. Müller et Lefèvre Ожина перетягнута  

305. Rubus gothicus Friderichsen et Gelert 
ex E.h.L.Krause Ожина готична  

306. Rubus grabowskii Weihe ex Günther et 
al. Ожина Грабовського  

307. Rubus haesitans Martensen et Walsem-
ann Ожина чіпка  

308. Rubus montanus Libert ex Lejeune Ожина гірська Hegyi szeder
309. Rubus praecox Bertoloni Ожина рання  
310. Rubus ulmifolius schott Ожина в’язолиста  
311. Rumex palustris smith Щавель багновий Mocsári lórom
312. Rumex scutatus L. Щавель щитковий Szürkelevelű sóska
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313. Sagina apetala Ard. (S. ciliata Fr.) Моховинка 
безпелюсткова

Sziromtalan zöld-
húr

314. Sagina nodosa (L.) Fenzl. Моховинка вузлувата Csomós zöldhúr
315. Sagina subulata (sw.) c. Presl. Моховинка шиловидна Szálkás zöldhúr
316. Salix alpina scop. Верба альпійська  

317.

Salix phylicifolia L. (S. phylicifolia (L.) 
subsp. rhaetica (Anderson) A. skvorts.; 
S. rhaetica Anderson; non S. bicolor 
Ehrh. ex Willd.)

Верба філіколиста  

318. Salix rosmarinifolia L. (S. repens L. 
subsp. rosmarini folia )L.) Čelak.) Верба розмаринолиста Serevényfűz

319. Saxifraga adscendens L. Ломикамінь висхідний Felálló kőtörőfű

320. Saxifraga bryoides L. Ломикамінь моховидний Mohaszerű kőtö-
rőfű

321. Saxifraga bulbifera L. Ломикамінь 
бульбоносний Gumós kőtörőfű

322. Saxifraga carpatica sternb. Ломикамінь карпатський Kárpáti kőtörőfű

323. Saxifraga pedemontana All. subsp. cy-
mosa Engler (S. cymosa Waldst. et Kit.)

Ломикамінь 
півзонтиковий Bugás kőtörőfű

324. Scabiosa lucida Vill. subsp. barbata 
E.I. Nyárady (S. opaca Klok.)

Скабіоза світла 
бородата Fénylő ördögszem

325. Scabiosa lucida Vill. subsp. pseudoba-
natica (schur) chrtek

Скабіоза світла 
несправжньобанатська Kárpáti ördögszem

326. Schoenoplectus supinus (L.) Palla (Scir-
pus supinus L.) Куга лежача Henye káka

327.

Scirpoides holoschoenus (L.) soják 
subsp. australis (Murr.) soják (Scirpus 
holoschoenus L.; Holoschoenus vulga-
ris Link.)

Комишівник звичайний Homoki szürkeká-
ka

328. Scirpus radicans schkuhr Комиш укорінливий Gyökerező erdei-
káka

329. Scolochloa festucacea (Willd) Link Тростяниця 
кострицевидна

Északi mocsári-
csenkesz

330. Scorzonera humilis L. Скорзонера низька Alacsony pozdor

331. Scorzonera purpurea L. (S. purpurea L. 
subsp. purpurea) Скорзонера пурпурова Piros pozdor

332. Sedum alpestre Vill. Очиток альпійський Havasi varjúháj
333. Sedum annuum L. Очиток однорічний Egyéves varjúháj
334. Sedum atratum L. Очиток чорнуватий Sötétlő varjúháj
335. Sedum hispanicum L. Очиток іспанський Deres varjúháj
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336.
Sedum urvillei Dc. (S. hillebrandii 
Fenzl.; S. sartorianum Boiss. subsp. 
hillebrandii (Fenzl.) D.A. Webb)

Очиток Дюрвілля Homoki varjúháj

337. Sempervivum marmoreum Griseb. (S. 
schlehanii schott) Молодило мармурове Rózsás kövirózsa

338.
Senecio carpathicus herbich (S. abro-
tanifolius L. subsp. carpathicus (herbi-
ch) Nyman)

Жовтозілля карпатське Kárpáti aggófű

339. Senecio fluviatilis Wallr. Жовтозілля надрічкове Patakparti aggófű

340. Senecio paludosus L. subsp. lanatus 
holub

Жовтозілля багнове 
шерстисте Mocsári aggófű

341. Seseli libanotis (L.) W.D.j. Koch subsp. 
libanotis (Libanotis montana crantz) Жабриця-ладанник Tömjénillatú gur-

golya
342. Seseli pallasii Bess. (S. varium Trev.) Жабриця Паласа  

343. Sesleria heufleriana schur subsp. 
heufleriana Сеслерія Гейфлера Erdélyi nyúlfarkfű

344.
Sideritis montana L. subsp. comosa 
(Rochel ex Benth.) soó (S. comosa 
(Rochel ex Benth.) stank.)

Залізниця чубата Parlagi sármány-
virág

345. Silene jundzillii Zapał. Смілка Юндзілла  

346. Soldanella marmarossiensis Klast. Сольданела 
марамороська

Máramarosi ha-
rangrojt

347. Soldanella montana Willd. Сольданела гірська Hegyi harangrojt
348. Sonchus palustris L. Жовтий осот болотний Mocsári csorbóka

349. Sparganium angustifolium Michx. (S. 
affinae schnizl.)

Їжача голівка 
вузьколиста  

350. Sparganium minimum Wallr. Їжача голівка маленька  

351. Spergularia salina j. Presl. et c. Presl. 
(S. marina (L.) Griseb.) Стелюшок солончаковий Sziki budavirág

352. Stellaria barthiana schur Зірочник Барта  

353. Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. (S. 
diffusa Willd ex schlecht.) Зірочник довголистий Hosszúlevelű csil-

laghúr
354. Stellaria palustris Retz. Зірочник болотний Mocsári csillaghúr
355. Succisella inflexa (Kluk) G. Beck Малий комонник зігнутий Déli csonkaír

356. Swertia punctata Baumg. Сверція крапчаста Pontozott gyász-
tárnics

357.
Symphytum tanaicense steven (S. offi-
cinale L. subsp. uliginosum (A. Kerner) 
Nyman; S. uliginosum A. Kerner)

Живокіст донський  

358. Taraxacum fontanicola Soest. (T. fonta-
num hand-Mazz. s.l.) Кульбаба джерельна  

359. Taraxacum nigricans (Kit.) Rchb. Кульбаба чорнувата Sötétlő pitypang
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360. Taraxacum palustre (Lyons) symons Кульбаба болотна Mocsári pitypang

361. Teucrium scordium L. subsp. palustre 
(Lam.) Gams

Самосил часниковий 
болотний Vízi gamandor

362. Thelypteris palustris schott Теліптерис болотний Mocsári tőzeg-
páfrány

363. Thesium alpinum L. Льонолисник альпійський Havasi zsellérke

364. Thesium linophyllon L. Льонолисник 
льонолистий Lenlevelű zsellérke

365. Thlaspi dacicum heuff. subsp. dacicum 
(Noccaea dacica (heuff.) F.K. Mey.) Талабан дакійський Dák tarsóka

366. Tilia tomentosa Moench (T. argentea 
Desf. in Dc) Липа пухнаста Ezüst hárs

367. Tordylium maximum L. Тордилій великий Borzas szarvas-
gyökér

368.
Tozzia carpathica Wołoszcz. (T. alpina 
L. subsp. carpathica (Wołoszcz.) Dos-
tál)

Тоція карпатська Kárpáti torokvirág

369.
Trichophorum cespitosum (L.) c. 
hartm. (Baeothryon cespitosum (L.) A. 
Dietr.; Scirpus cespitosum L.)

Пухівочка дерниста Gyepes kisgyap-
júsás

370. Trifolium badium schreb. Конюшина коричнева  

371. Trifolium pratense L. subsp. kotulae 
(Pawł.) soják Конюшина лучна Котули Réti lóhere

372. Trifolium rubens L. Конюшина червонувата Pirosló lóhere
373. Trifolium striatum L. Конюшина смугаста Karcolt lóhere

374. Triglochin maritimum L. Тризубець морський Tengerparti kígyó-
fű

375. Trisetum alpestre (host) Beauv. Трищетинник 
альпійський  

376. Trisetum ciliare (Kit.) Domin (T. fus-
cum (Kit. ex schultes) schultes) Трищетинник війчастий  

377. Typha schuttleworthii Koch et sond. Рогіз Шутлеворта Ezüstös gyékény
378. Urtica kioviensis Rogow. Кропива київська Kúszó csalán

379. Utricularia australis R. Br. (U. neglec-
ta Lehm.) Пухирник південний Pongyola rence

380. Utricularia bremii heer Пухирник Брема Lápi rence
381. Utricularia minor L. Пухирник малий Kis rence
382. Utricularia vulgaris L. Пухирник звичайний Közönséges rence

383.
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Ka-
bath (V. dioica L. subsp. simplicifolia 
(Reichenb.) Nyman)

Валеріана цілолиста Éplevelű macs-
kagyökér
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384. Valeriana transsilvanica schur Валеріана 
трансільванська

Erdélyi macs-
kagyökér

385. Verbascum densiflorum Bertol. (V. 
thapsiforme schrad.) Дивина густоквіткова Dúsvirágú 

ökörfarkkóró

386. Verbascum glabratum Friv. Дивина голенька Kopaszbugájú 
ökörfarkkóró

387. Verbascum lanatum schrad. Дивина шерстиста Hinke-ökörfark-
kóró

388. Verbascum phlomoides L. Дивина лікарська Szöszös ökörfark-
kóró

389. Veronica alpina L. (V. pumila jacq.; V. 
alpina L. subsp. pumila (All.) Dostál) Вероніка альпійська Havasi veronika

390. Veronica aphylla L. Вероніка безлиста Levéltelenszárú 
veronika

391. Veronica bellidioides L. Вероніка стокроткова Rukerclevelű vero-
nika

392. Veronica fruticans jacq. Вероніка кущиста Cserjésedő vero-
nika

393.

Veronica incana L. (V. spicata L. subsp. 
incana (L.) Walters; V. pallens host; 
Pseudolysimachion incanum (L.) ho-
lub)

Вероніка сива Szürke veronika

394. Veronica jacquinii Baumg. (V. austriaca 
L. subsp. jacquinii (Baumg.) Watzl.) Вероніка Жакена Jacquin-veronika

395. Veronica prostrata L. Вероніка лежача Lecsepült veronika
396. Viola ambigua Waldst. et Kit. Фіалка двозначна Csuklyás ibolya
397. Viola dacica Borbás Фіалка дакійська Dák árvácska

398. Viola elatior Fries (V. canina L. subsp. 
elatior (Fries) Rouy et Fouc.) Фіалка висока Nyúlánk ibolya

399. Viola pumilla chaix Фіалка низика Réti ibolya

400. Viola saxatilis F.W. schmidt (V. tricolor 
L. subsp. subalpina Gaudin) Фіалка скельна Kövi árvácska

401. Viola uliginosa Besser Фіалка багнова Lápi ibolya
402. Vitis sylvestris c.c. Gmel. Виноград лісовий Ligeti szőlő

403. Waldsteinia geoides Willd. Вальдштейнія 
гравілатоподібна

Erdei Waldes-
tein-pimpó

404. Wolfia arrhiza (L.) horkel ex Wimmer Вольфія безкоренева Gyökértelen vízi-
dara

405. Zannichelia palustris L. Цанікелія болотна Mocsári tófonal
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Védettségi státus megszűntével rendelkező növényfajok listája (Vörös Könyv 2009)

№  Судинні рослини magasabb rendű növé-
nyek

1. Arnica montana L. Арніка гірська hegyi árnika
2. Asparagus litoralis steven Холодок прибережний  
3. Astrantia major L. Астранція велика Nagy völgycsillag

4. Centaurea carpatica (Por-
cius) Porcius Волошка карпатська Kárpáti búzavirág

5. Centaurea rubriflora Illar. 
(~ C. Salonitana Vis.) Волошка червоноквіткова  

6. Crocus vernus (L.) hill Шафран весняний Tavaszi sáfrány
7. Digitalis lanata Ehrh. Наперстянка шерстиста Gyapjas gyűszűvirág
8. Genista tanaitica P.smirn. Дрік донський  
9. Helleborus niger L. Чемерник чорний Fekete hunyor

10. Linaria sabulosa Czern. ex 
Klokov Льонок бессарабський  

11. Medicago rupestris M.
Bieb. Люцерна скельна  

12. Oxytropis carpatica uechtr. Гострокільник 
карпатський Kárpáti csajkavirág

13. Poa deylii chrtek et V. 
jirásek Тонконіг Дейла  

14. Poa versicolor Besser Тонконіг різнобарвний  
15. Pteris cretica L. Птерис крітський  

16. Rhynchospora fusca (L.) 
W.T.Aiton Ринхоспора бура  

17. Salix reticulata L. Верба сітчаста Recéslevelű fűz

18. Silene syreistschikowii 
P.smirn. Смілка Сирейщикова  

19. Thymus pseudograniticus 
Klokov et Des.-shost.

Чебрець 
несправжньогранітний.  

20. Trigonella smyrnea Boiss. 
(~ T. strangulata s.l.) Гуньба смірнська  

21. Valeriana dioica L. Валеріана дводомна Kétlaki macskagyökér
 Algae Водорості Moszatok

22. Stigonema ocellatum 
(Dilw.) Thur. Стигонема очката  

  Мохоподібні Mohák

23. Schistostega pennata 
(hedw.) F.Weber et D.Mohr Схістостега периста  

 Lichenophyta Лишайники Zuzmók

24. Toninia kelleri (Elenk.) 
Oliv. Тонінія Келлера  

 Fungi Гриби Gombák

25. Tylopilus alutarius (Fr.) 
henn. Тилопіл солодкий  Epeízű tinóru
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Védettségi státus megszűntével rendelkező állatfajok listája (Vörös Könyv 2009)

№ arthropoda Членистоногі Ízeltlábúak 
1. Acantholyda flaviceps Акантоліда жовтоголова  
2. Acantholyda pumilionis Акантоліда сланцева  
3. Agre friwaldskyi Агре Фрівальдського  
4. Aprosthema carpentieri Апростема Карпентера  
5. Aprosthema peletieri Апростема Пелетьє  
6. Bombus paradoxus Джміль незвичайний  
7. Bombus proteus Джміль мінливий  
8. Bombus serrisquama Джміль пластинчастозубий  
9. Callimorpha quadripunctaria Ведмедиця Гера csíkos medvelepke

10. Ceonagrion mercuriale Стрілка Меркурія  
11. Daphnis nerii Бражник олеандровий oleanderszender
12. Konowia megapolitana Коновія мегаполітанська  
13. Macrophya teutona Макрофія тевтонська  

14. Megachile rotundata Мегахіла округла (Бджола-
листоріз округла)  

15. Megalodontes kohli Мегадолонт гаплофілумовий  
16. Neurotoma fausta Неуротома фауста  
17. Nymphalis xanthomelas Ванесса чорно-руда vörös rókalepke
18. Ocypus olens Пахучий стафілін bűzös holyva
19. Perineura rubi Перинеура приструмкова  
20. Perla maxima Веснянка велика óriási álkérész
21. Polyommatus daphnis Синявець Мелеагр  
22. Rhophitoides canus Рофітоїдес сірий  
23. Scolia hirta Сколія степова sötétszárnyú tőrösdarázs
24. Sterictiphora geminata Стериктофора шипшинова  
25. Utetheisa pulchella Ведмедиця червонокрапкова vérpettyes lepke
26. Zaraea aenea Зарея міднотіла  
27. Zaraea mutica Зарея бронзовотіла  
 Chordata Хордові Gerinchúrosok

28. Arvicola schermani Водяна полівка мала európai kószapocok
29. Gobius auratus Бичок золотистий aranygéb
30. Meles meles Борсук звичайний európai borz
31. Neogobious platyrostris Бичок-рижик звичайний  
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uKrAJnA KörnyezeT- És TermÉszeTVÉdeLmÉre VonATKozó  
fŐbb normATíV doKumenTumoK 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Закони України
Закони, крім тих, якими вносились зміни, тих, які фактично втратили чинність, та 

тих, що стосуються міжнародних договорів України
1. Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 № 1864-15
2. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 № 3055-14
3. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-14
4. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та 

відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від 22.03.2001 № 2333-14
5. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 № 1989-14
6. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-

14 зі змінами, внесеними відповідно до законів: N 3053-ІМ ( 3053-14 ) від 07.02.2002 
N 762-ІУ ( 762-15 ) від 15.05.2003 N 1122-ІУ ( 1122-15 ) від 11.07.2003 N 1695-ІУ ( 
1695-15 ) від 20.04.2004

7. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-14

Закони, що стосуються міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість та припинення дії яких надана

Верховною Радою України
1. Закон України «Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції» від 07.09.2005 

№ 2831-15
2. Закон України «Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських 

мігруючих водно-болотних птахів» від 04.07.2002 № 62-15
3. Закон України «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в 

Європі» від 14.05.1999 № 663-14
4. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 
14.05.1999 №662-14

5. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів 
диких тварин» від 19.03.1999 № 535-14

6. Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29.10.1996 № 436/96-
ВР

7. Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають 
міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів» 
від 29.10.1996 № 437/96-ВР

8. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» 
від 29.11.1994 № 257/94-ВР

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИИ 
ФОНД УКРАЇНИ

Закони України

1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-ХІІ
2. Закон України  «Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції» від 

07.09.2005 № 2831-IV
3. Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий 

розвиток Карпат» від 07.04.2004 № 1672-ІУ


