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Az Év Fája 2016  

A mezei szil - Ulmus minor 

A mezei szilhez már a történelem előtti időkben is szorosan 

kötődött az ember. A legrégebben ültetett fafajaink között 

tartjuk számon. Matuzsálemkorú, roppant méretű 

egyedeit szent faként tisztelték, törvényeket hirdettek ki 

alattuk.  

Képgalériák 

 

A mezei szil - Ulmus minor 2016  

Az év madara 2016 

http://www.mme.hu/2016-ev-madara-haris haris 

A haris 

Fürjszerű megjelenésű, de annál nagyobb, körülbelül balkáni gerle méretű, 27-30 cm-es 

testhosszú madár (német neve, a „Wachtelkönig”, „fürjkirály”-t jelent). Feje közepesen nagy, 

csőre vaskos, erőteljes, függőleges ék alakú. Nyaka hosszú és vastag. A hím és a tojó hasonló 

megjelenésű. Farka rövid, alig lóg túl a szárnytollak csúcsán, és mivel színezete megegyezik a 

hátéval, úgy tűnik, mintha a madárnak nem is lenne farka. Lábai és ujjai a test méretéhez 

képest hosszúak és erőteljesek. A tojásból kikelő fiatalok koromfeketék. 

 

Az év vadvirága 2016 

http://www.azevfaja.hu/
http://www.azevfaja.hu/evek-fai/2016/galeria
http://www.mme.hu/2016-ev-madara-haris
http://www.azevfaja.hu/evek-fai/2016/galeria


http://evvadviraga.nhmus.hu/ mocsári kockásliliom 

Mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris)  

 

Mocsárrétek növénye. Hazánkban az Északi-középhegységben, a 

Délnyugat-Dunántúlon és a Dráva-síkon fordul elő, igen szórványos 

elterjedésű. A Kárpát-medence központi részén Párkány (Štúrovo, 

Szlovákia) mellett találkozhatunk vele. Különösen nedves élőhelyéhez 

képes szokatlanul korán, április-májusban virágzik.Ritka és 

veszélyeztetett növényfajunk, fokozottan veszélyezteti élőhelyeinek 

feltörése, beszántása, mely populációi pusztulását okozza. Védett, 

értéke 50 000 Ft. 

Fotó: Toldi Miklós 

 

Az év hala 2016-ban 

http://www.kkarpguru.hu/blog/egy?id=777#.Vpzbg0eCt9A – compo 

A Magyar Haltani Társaság által 2010-ben elindított "év hala" 

választás híre most is sok emberhez eljutott. A korábbi évekhez 

hasonlóan ismét három faj közül választhattak a társaság honlapjának 

látogatói. A 6364 szavazó véleménye alapján a képzeletbeli dobogó 

harmadik fokára a szavazatok 18%-át begyűjtő márna került, alig 

maradva el a 24%-kal második helyezett versenytársától, a védett és 

egyben bennszülött selymes durbincstól. A közönségszavazás 

toronymagas győztese (58%), és ezáltal 2016-ban az év hala a compó 

lett.  

http://evvadviraga.nhmus.hu/
http://www.kkarpguru.hu/blog/egy?id=777#.Vpzbg0eCt9A


 
 

A compó őshonos halunk, mely igen nagy népszerűségnek örvend, és 

nem csak a horgászok körében. Zömök, mérsékelten magas és oldalról 

enyhén lapított testét apró pikkelyek fedik. Feje aránylag nagy, orra 

hosszú, szeme viszont kicsi. Csúcsba nyíló száj, húsos ajak és a 

szájszegletben található két bajusz jellemzi. Színezete változatos, az 

irizáló zöldtől az óaranyon át a majdnem feketéig változó, úszói 

nagyok, lekerekítettek. Ezek alapján a népi mendemondák 

"haldoktora" az egyik legtetszetősebb faja halfaunánknak. 

Táplálkozását tekintve nem válogatós, mindenevőként a táplálékában 

egyaránt szerepelnek planktonikus és fenéklakó állatok, növényi 

magvak és hajtások, valamint bomló szerves anyagok. Élőhelyigényét 

Herman Ottó tökéletesen öntötte szavakba: ,,A nyálkás czompó 

leginkább tavakban és mocsarakban terem; szereti a csendes, iszapos 

fenekű vizet...'' Sajnos az ilyen élőhelyek száma és kiterjedése az 

elmúlt két évszázadban a Kárpát-medencében zajló nagy 

folyószabályozási munkálatok következtében erősen lecsökkent, és a 

klímaváltozás velejárója lehet ezek további csökkenése. Szinte az 

ország egész területén megtalálható napjainkban is, de állományai a 

számára megfelelő élőhelyek megszűnésével párhuzamosan 

csökkenek vagy stagnálnak. Emiatt a fajt tilalmi idő (05. 02. - 06. 15.), 

méretkorlátozás (min. 25 cm) és darabkorlátozás (max. 3 db/nap) is 

védi. Az utóbbi években számos horgászszövetség saját hatáskörében 

eljárva levette a fogható halak listájáról, vagy egyedi méretkorlátozás 



alá vonta a compót, így biztosítva a 2-4 évesnél idősebb ivarérett 

példányok számára szaporodási lehetőséget.Húsa kissé szálkás, de 

kitűnő ízű, ezért számos országban a haltermelésbe aktívan bevont faj, 

melyben horgászatilag és halgazdaságilag is nagy potenciál rejlik. A 

2016-os évre elnyert év hala cím remélhetőleg számos fórumon és 

csatornán keresztül felhívja a figyelmet e különleges értékekkel 

rendelkező őshonos halunkra. 

Forrás: haltanitarsasag.hu 

 

Az év rovara 

A Magyar Természettudományi Múzeum blogján lehetett szavazni, 

hogy a kisasszony szitakötő, a nagy szarvasbogár és a mezei tücsök közül melyik kapja az év 

rovara címet. A mezei tücsök (Gryllus campestris) lett a nyertes, amely nagyjából 2 cm 

hosszú, robusztus termetű, fekete színű rovar. Ciripelése májustól nyár közepéig hallható, 

napközben és éjszaka is. Csak a hímek ciripelnek, mivel így csalogatják magukhoz nőstény 

fajtársaikat, a hímekkel szemben pedig védik a területüket. A napos és nyílt gyepes élőhelyet 

kedveli. Sok európai országban megritkult az állománya, amelynek elsősorban az 

élőhelyeinek eltűnése az oka, másrészt az intenzív mezőgazdasági művelés és vegyszerezés. 

2016: Az év rovara: A mezei tücsök (Gryllus campestris) nyerte meg a 

Magyar Természettudományi Múzeum blogján kiírt internetes 

szavazást. 

Az év gombája 

2016-ban a lilatönkű pereszke (Lepista personata) lett az év gombája. 

A faj jellegzetessége, hogy a tönkje lila színű, ezért nem téveszthető össze más gombákkal. 

http://elteonline.hu/wp-content/uploads/2016/01/tu%CC%88cso%CC%88k.jpg


Főként késő ősszel terem a nagyobb füves területeken, például legelőkön és gátoldalakon. 

Jellegzetes ízű és sokféleképpen elkészíthető gomba. 

  


