
AZ ÉV MADARA 2019-BEN: GÓLYATÖCS
A rendkívül kecses GÓLYATÖCS lett AZ ÉV MADARA 
2019-ben. A hosszú lábaival és fekete-fehér tolla-
zatával a fehér gólyára emlékeztető, de annál jóval 
kisebb madár a gulipánfélék családjába tartozik. Az 
Antarktisz kivételével a világon mindenhol megta-
lálhatóak alfajai. A vonuló állomány egy része Afri-
kából kora tavasszal érkezik hazánkba, elsősorban 
a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon tanyázik, majd 
a költési időszak végén, legkésőbb szeptemberben 
útra is kel. A gólyatöcs szereti a sekély vizeket, ahol 
kedvére csemegézhet rovarokat, rákokat és lárvá-
kat.
Ha szeretnél többet megtudni az év madaráról, 
keresd fel a Magyar Madártani és természet-
védelmi egyesület honlapját: http://www.mme.
hu/2019-ev-madara-golyatocs

AZ ÉV FÁJA 2019-BEN: SAJMEGGY
A SAJMEGGY vagy törökmeggy lett AZ ÉV FÁJA idén. 
A Közép- és Dél-Európában, valamint Kis-Ázsiá-
ban őshonos sajmeggy főként sziklás területeken, 
bokorerdőkben vagy száraz tölgyesekben élő, 
alacsony termetű, de terebélyes koronájú fa. Áp-
rilis-májusban ölt fehér virágruhát. Nyáron termő 
vadgyümölcse a madarak egyik kedvence, de likőrt 
is készítenek belőle, magját pedig a déli országok-
ban fűszerként használják. Erős, kemény fájából 
korábban előszeretettel készítettek pipaszárat.

AZ ÉV VADVIRÁGA 2019-BEN: MAGYAR ZERGEVIRÁG
A tündérfátyolt és a macskaherét maga mögé utasítva a MA-
GYAR ZERGEVIRÁG kapta AZ ÉV VADVIRÁGA kitüntető címet 
2019-ben. Karsztbokorerdők, száraz tölgyesek és pusztafüves 
lejtők növénye. Hazánkban elsősorban a Vértesben, a Mátrában 
és a Bükkben találkozhatunk vele, de sokan ültetik kertjükbe 
dísznövényként is.
http://novenyhatarozo.info/noveny/magyar-zergevirag.html
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AZ ÉV ROVARA 2019-BEN: HAVASI CINCÉR
A Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata, a HAVASI CINCÉR 
AZ ÉV ROVARA 2019-ben. A szép bársonyfekete foltjai miatt 
más fajokkal gyakorlatilag összetéveszthetetlen havasi 
cincér neve eléggé megtévesztő, hiszen a havas hegycsú-
csokhoz nem sok köze van. Főként dombságok és közép-
hegységek öreg lomberdeinek lakója, az öreg bükkösöket 
kifejezetten kedveli. Európa nyugati és északi részéről mára 
kipusztult, de a mediterrán területeken ma is gyakori, ha-
zánkban elsősorban a Dunántúli-középhegység, a Mecsek, 
illetve a Dunántúli-dombság bükköseiben találkozhatunk 
vele.
Ha szeretnél többet megtudni a havasi cincérről, ajánl-
juk figyelmedbe ezt a cikket: https://mttmuzeum.blog.
hu/2018/12/21/az_ev_rovara_2019-ben_a_havasi_cincer

AZ ÉV GOMBÁJA 2019-BEN: BRONZOS VARGÁNYA
Az ehető és igen ízletes BRONZOS VARGÁNYA lett AZ ÉV 
GOMBÁJA 2019-ben. Az Európa nagy részén és Észak-Af-
rikában honos gombafajra elsősorban a meleg lomberdők-
ben, bükkösökben, tölgyesekben bukkanhatunk rá. Alakra, 
formára ugyanolyan, mint a vargánya, csak a színe söté-
tebb barna. Tönkje 5-15 cm magas és 5-10 cm vastag, fél-
gömb alakú kalapja 25-30 centiméteresre nő meg, sötét- 
vagy feketésbarna felszínén foltosan bronzszínű beütések 
láthatók. Húsa fiatalon kemény, később puha; színe fehér, 
vágásra nem változik. 
A szakácsok a vargányákat intenzív ízviláguk miatt szeretik, 
aromájuk sem hő hatására, sem szárítás során nem illan el. 
Sokféleképpen felhasználhatóak, levesben, pörköltnek és 
sütve egyaránt finomak.

AZ ÉV HALA 2019-BEN: VÖRÖSSZÁRNYÚ KESZEG
A vízinövényekkel sűrűn benőtt, iszapos fenekű, csen-
des vizeket kedvelő VÖRÖSSZÁRNYÚ KESZEG nyerte 
el AZ ÉV HALA címet 2019-ben. A szép, élénkvörös 
úszóiról viszonylag könnyen felismerhető hal nagy 
csapatokban él Európa és Nyugat-Ázsia álló- és lassú 
folyású vizeiben. Nem nő túl nagyra, a 30-35 cm-es, 
fél kilós példányok már ritkának számítanak. A hazánk-
ban fogott és dokumentált legnagyobb vörösszárnyú 
keszeg 2,05 kg volt. Húsa nem különösen finom, de 
fiatal példányait szívesen használják a horgászok csa-
lihalnak.
Ha szeretnél többet tudni, a korábbi évek kiemelt halai-
ról is, látogass el a Magyar Haltani Társaság honlapjára: 
http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
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AZ ÉV KÉTÉLTŰJE 2019-BEN: FOLTOS SZALAMANDRA
A hazánkban élő legnagyobb és leglátványosabb 
farkos kétéltű, a FOLTOS SZALAMANDRA lett AZ 
ÉV KÉTÉLTŰJE 2019-ben. Az Északi-középhegy-
ségben, a Börzsönytől a Zemplénig, 200-300 
méteres tengerszinttől felfelé találkozhatunk 
vele leggyakrabban hazánkban, bár számításba 
kell venni, hogy nappal többnyire nedves üregek-
ben, fák gyökerei között vagy kövek alatt bújik 
meg, s legfeljebb esős időben jön elő. Fekete 
színű hátát és oldalát általában világos- vagy 
sötétsárga foltok tarkítják, de sokféle mintáza-
ta létezik, előfordulnak például olyan egyedek, 
amelyeken a foltok narancs- vagy tűzvörösek. 
A foltos szalamandra Magyarországon védett, 
természetvédelmi értéke: 50 000 Ft.
A foltos szalamandráról sok mindent megtud-
hatsz, ha elolvasod az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának cikkét:
http://www.mme.hu/khvsz/foltos-szalamandra-lett-az-ev-keteltuje-2019-ben

AZ ÉV EMLŐSE 2019-BEN: EURÁZSIAI HIÚZ
A főként Észak-Európa és Szibéria erdeiben élő, foltos 
bundájú, bojtos fülű EURÁZSIAI HIÚZ lett az ÉV EMLŐSE 
2019-ben. A VADONLESŐ Program – a támogató szakmai 
szervezetekkel egyeztetve – 2014 óta hirdeti meg az Év 
Emlőse rendezvénysorozatot, amely minden évben más 
és más őshonos emlősállatunkra irányítja a figyelmet, 
elősegítve azok megismerését és hatékonyabb védelmét. 
A magányosan élő, rejtőzködésből színjeles eurázsiai hiúz 
emberre veszélytelen, elsősorban nyulakra, rágcsálókra, 
rókákra és őzekre vadászik. Hazánkban az Északi-közép-
hegységben, főleg a Zemplénben és az Aggteleki karszton 
élnek hiúzok, számukat mindössze 10-15-re becsülik a 
szakemberek. A WWF 2012-ben partnerségi megálla-
podást kötött az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal, 
amelynek munkatársai évek óta figyelemmel kísérik a hiúz 
hazai jelenlétét. A WWF Magyarország Hiúzvédelmi Programjáról itt olvashatsz: 
http://wwf.hu/eurazsi-ai-hiuz
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