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gyerdőben, ezek megóvása országos 
jelentőségű.

A tízhektáros Csíkos-tó rezervá-
tuma egyike az utolsó megmaradt 
természetes vizes élőhelyeknek ezen 
a vidéken. A komplexum mocsa-
ras-lápos területe több mint harminc 
sarkvidéki növényfajnak ad otthont, 
amely közül öt jégkorszaki örökség. 
Jellegzetes növénytársulásai között 
szerepel a gyékény, sás, káka, fűz, 
hármaslevelű vidrafű, mézgás éger 
és a tőzegpáfrány, míg állatvilágát 
például a mocsári teknős és külön-
böző makrogerinctelenek képviselik. 
Ugyanakkor sok fafaj – kocsányos és 
kocsánytalan tölgy, kislevelű hárs, 
közönséges gyertyán, szilfafélék, ju-
harfélék, magas kőris – is megtalál-
ható olyan állatok társaságában, mint 
a fehér gólya, az erdei béka, a tarka 
harkály (más néven nagy fakopáncs), 
a nagy szarvasbogár és a szürke gém. 
A Csíkos-tó Székelyhíd és Érolaszi 
határában több hektáron elterülő 
tőzegláp. Nevét sokak szerint a csík-
halról kapta, amely őshonos az itteni 
vizekben. Székelyhídtól Margitta felé 
haladva az út baloldalán igazi lápi 
rezervátumot képez, amely az egykori 
ősrégi mocsárvilág maradványa. Ezt a 
természeti csodát majdnem minden 
oldalról mezőgazdasági terület veszi 
körül, amely minden évben fokozó-
dó fenyegetést jelent a láp számára. 
A földtulajdonosok ugyanis egyre na-
gyobb részt próbálnak felszántani a 
láp széléből nem törődve az itt rejtőző 
természeti kincsekkel.

Turizmussal lehetne 
hasznosítani
Nemcsak az emberi nemtörődömség 
és hanyagság a lápvilág legnagyobb 
ellensége, hanem a természet is ve-
széllyel fenyegeti a Csíkos-tavat. A  ve-
szély nem más, mint a természetes 
feltöltődés. Lényege, hogy hosszú idő 
elteltével, az élőhely megváltozásával 
a különböző növénytársulások fel-
váltják egymást egészen új képet adva 
egy bizonyos területnek. A tó például 
teljesen eltűnt, egészen elborította a 
lápi növényzet. A lápot viszont szépen 
lassan elborítják a bokorfüzesek, a fü-
zeseket idővel fák váltják fel, a fákat 
kivágják, és így a területet megmun-
kálva a régi lápvilágnak hírmondója 
sem marad.

Ez azonban természetes folyamat, 
nem egyik napról a másikra követke-
zik be. Amennyiben viszont az emberi 
nemtörődömséget kiiktatnánk, és az 
egyedülálló kinccsel fi gyelmesen bán-
nánk, sok mindenki megcsodálhatná. 
Ha a hazai természetvédelem az érke-
serűi, valamint az érmihályfalvi tőzeg-
lápok növényritkaságaival is törődne, 
az ősi lápvilág spontánszerűen kon-
zerválódott szigeteit igazi turisztikai 
közkinccsé lehetne tenni.

A Csíkos-tó mellett tartják számon 
a Fugyivásárhely környéki Nárciszok 
erdejét, Alsólugas környékét, a sza-
lacsi Hideg-völgy hidrográfi ai komp-
lexumot, az Érsemjén melletti ezüst-
perjerétet, illetve a révi Sebes-Körös 
völgyét is.

Az érmelléki mocsárvilág múlt-
járól rengeteg legenda kering. Az 
itt élőknek a múlt század közepéig 
nemcsak megélhetési forrása volt, de 
életformájukat, életterüket is nagyban 
meghatározta. A megmaradt szigete-
ket mindmáig kuriózumként tartják 
számon a régióban. Valódi védettsé-
get azonban csak kevés rezervátum 
élvez, és nemcsak Bihar megyében, 
de szerte az országban.

A Bihar megyei Ecotop Egyesület 
szakemberei szerint sokan rosszul ér-
telmezik a Natura 2000-es programot, 
ami nem azt jelenti, hogy a védett te-
rületre belépni sem szabad – hangzott 
el legutóbb a székelyhídi megbeszélé-
sen. Az ipari tevékenység mellőzésé-
vel széles skálán mozog a cselekvési 
lehetőség. Feladatuknak tartják, hogy 
a helyi közösséggel megértessék a vé-
dett területek jelentőségét, valamint 
azt az anyagi lehetőséget, amit kínál-
nak. Elsősorban a turizmus számára 
lehet fontos a térség.

Megváltozott törvénykezés
Dan Ovidiu Indrie környezetvédelmi 
szakemberrel arról beszélgettünk, 
mennyiben változik a Natura 2000 
területek helyzete annak függvényé-
ben, hogy a kormány egy tollvonással 
elvette a civilszervezetek jogait a vé-
dett területek megőrzése felett, amit 
eddig a 2005/ 195-ös sürgősségi kor-
mányrendelet garantált és ezt a jogot 
átruházta a Természetvédelmi Terüle-
tek Országos Ügynökségére (Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Pro-
tejate – ANANP).

A szakember szerint lényegi válto-
zás nincs, de az évtizedek óta pangó 
„senki földjei” státuszt három kategó-
riában tervezik besorolni az elkövet-
kezendő időszakban. Az első kategó-
riába sorolt területeket érintetlennek 
fogják nyilvánítani, ahova tilos lesz a 
bejárás is – ezek az élőhelyek. A má-
sodik övezetért – ha magántulajdont 
képez, és olyan besorolást kap, ahol 
védett állatfajok és növényfajták élő-
helyei találhatók – az állam kártérítést 
fog fi zetni. A harmadik kategóriába 
sorolják azokat a területeket, ame-
lyeken a gazdák, tulajdonosok felvál-
lalják az ökológiai talajművelést. Ez 
lényegében abból állna, hogy ha az 
övezeten belül olyan növénytermesz-
tésbe fognak, amely összeegyeztethe-
tő az övezeten belüli védett fajjal, az 
állam támogatja a mezőgazdasági te-
vékenységet. A civilszférától megvont 
jogot egyelőre azonban alkotmányel-
lenesnek minősítik a nem kormány-
zati szervezetek – tart a pereskedés 
–, úgyhogy a Natura 2000 területek 
körüli hercehurca Romániában még 
korántsem ért véget.

A nagyváradi Ecotop Egyesület 3,6 
millió lej értékű támogatást nyert egy 
pályázaton, amiből a Csíkos-tó eredeti 
megőrzését vállalta. A kormány annyi 
engedményt tett, hogy a civilszerveze-
tek folyamatban lévő terveit nem állí-
totta le, mint ahogyan azokat a tavaly 
nyáron tervezte.

A Magyarország–Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Prog-
ram két projektje során a debreceni 
és a nagyváradi civilszervezetek több 
partnerrel közösen végezték el a ha-
tár menti természetvédelmi területek 
kutatását és környezeti állományfel-
mérését. Kezdeményezték a romániai 
nagyszántói kiserdő Natura 2000-es 
területének bővítését, valamint a ma-
gyar oldalon Bagamér, Pocsaj és Fü-
löp határában fekvő területek helyi 
jelentőségű védetté nyilvánítását azok 
gazdag növényvilágának megóvá-
sára. A program során huszonnyolc 
állatfaj és hét növényfaj populációját 
mérték fel, és a természetes élőhelyük 
megőrzésére kidolgozott javaslataikat 
szakmai fórumok mellett oktatási in-
tézményekben is bemutatták. Egye-
lőre kérdéses, hogy a civilszervezetek 
után hogyan alakul e területek fel-
ügyelete.

AZ ÚJ KORMÁNYSZABÁLYOZÁSSAL A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEKBE TÖBB BELESZÓLÁSA LESZ A FÖLDTULAJDONOSOKNAK 
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A román kormány egy tollvo-
nással elvette a civilszervezetek 
jogait a védett területeken kifej-
tett tevékenységüktől, és a jogot 
átruházta a Természetvédelmi 
Területek Országos Ügynökségé-
re. Az új kormányrendelet három 
kategóriára osztja a környezet-
védelmi területeket, némi rendet 
teremtve a rendszerváltás óta 
tartó káoszban. 
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A címbeli kérdés abból adódik, 
hogy az Európai Unió szigorú 
jogszabályokat léptetett élet-

be a természetvédelmi övezetekkel 
kapcsolatban. A Natura 2000 hálózat 
– amelyet több mint 26 ezer védett 
terület alkot – az EU szárazföldi terü-
letének egyötödét foglalja magában. 
Ez a legnagyobb ilyen jellegű hálózat 
a világon. Jelentősége létfontosságú a 
legveszélyeztetettebb európai állat- és 
növényfajok, illetve élőhelyek védelme 
szempontjából. Romániában a rend-
szerváltás óta nem született törvény a 
természetvédelmi övezetekkel kapcso-
latban. A törvényi háttér fontos lenne, 
mivel a föld-visszaszolgáltatás során 
rengeteg magántulajdonnak számító 
terület esett ilyen övezetekbe, amit a 
tulajdonosok nem használhatnak. A 
román állam gyakorlatilag a „senki 
földjévé” tette e területeket. A kijelölé-
sek megfontolatlanul történtek, Buka-
restből szinte találomra húzták meg a 
védett övezetek határait.

Projektek, konferenciák, 
tanösvények
Mindeközben a valós védelemre szo-
ruló rezervátumokat kevés odafi gye-
léssel kezelik. Néha tartanak egy-egy 
hangzatos konferenciát, amely tervbe-
mutatónak számít: a szakminisztéri-
um ráfordításaiból legfeljebb egy-egy 
turistaházra vagy tanösvényre futja.

Legutóbb március végén Nagyká-
rolyban volt ilyen jellegű projektbe-
mutató a Tasnádi Erdészeti Hivatal 
részéről. A tervezet a Bihar megyei vé-
dett területeket is érinti, összértéke 11 
715 ezer lej, és a két megyében 48 ezer 
hektárt érint. A természetvédelmi terü-
let 60 százaléka Szatmár, 40 százaléka 
pedig Bihar megyében található. A 
két növényvédelmi terület Nagykároly 
környékén fekszik, és felöleli az egész 
Érmelléket. A madárvédelmi terület-
hez hozzátartozik a majtényi halastó, 
illetve a bobáldi terület.

Vannak részleges és 100 százalé-
kos Natura 2000-es övezetek, mint a 
kőrösi és a csanálosi erdő, a mezőfényi 
homokdűnék, a szaniszlói vermesi láp, 
a szalacsi Hideg-völgy (az Érmellék 
egykor kiterjedt mocsárvilágát idézi a 
mintegy 2 hektáros botanikai rezervá-
tum jellegzetes növénytársulásokkal 
és faunával) és az Érsemjén mellett 
lévő érkenézi ezüstperje-rezervátum.

A Csíkos-tavat mentenék
Egy másik rezervátumhoz kötődő 
mentési akció a Bihar megyei Székely-
híd környékén elterülő Csíkos-tó és 
lápterület, illetve egy szürkegém-re-
zervátum a székelyhídi kocsányos töl-
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