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Réti angyalgyökér  -  Európai jelentõségû kincs a Nyírségben

A réti angyalgyökér (Angelica palustris) egy olyan ritka jégkori 
maradványfaj, amely az évezredekkel ezelõtti hideg klíma fokozatos 
melegedése ellenére is fenn tudott maradni egykori élõhelyeinek egy 
részén. Jelenlegi elterjedésének nyugati határát egy-két kivételtõl 
eltekintve Magyarországon éri el. Hazánkban is csak a Nyírség tájegység 
néhány pontján él, a homokbuckák közti mélyedések hûvös mikroklímájú 
nyír- és fûzlápjaiban, valamint vizenyõs láprétjein és zsombékosain. 
A növényfajt Európa-szerte kipusztulás fenyegeti, ezért szerepel a Vörös 
Könyvben, védett a Berni Nemzetközi Egyezmény és az EU Élõhelyvédelmi 
Irányelve (NATURA 2000) által is. Hazánkban fokozottan védett, eszmei 
értéke 100.000 Ft.

Veszélyben a ritka kincs

A réti angyalgyökér élõhelyei (lápok és láprétek) ma már csak töredékesen, 
kis kiterjedésû, szigetszerû foltokban találhatók meg. Az élõhelyek 
kiterjedése fokozatosan csökken, állapotuk romlik, amiben az emberi 
tevékenységek fõ szerepet játszanak. 
A közösségi természeti értékek megõrzése iránti alacsony fogékonyság, a 
területek és fajok védettségének nem kellõ ismerete, a jogi szabályozás 
hiányosságai, valamint a gazdasági kényszerek a következõ gyakorlati 
megnyilvánulási módokon keresztül veszélyeztetik e ritka növényfaj és 
élõhelyeinek fennmaradását:
1) A láprétek beszántásával, erdõsítésével, valamint halastavak létesítése 

által megszûnnek a természetes, ember által helyreállíthatatlan lápi- 
lápréti életközösségek.

2) A lecsapoló csatornák okozta térségi talajvízszint csökkenés miatt az 
értékes lápi életközösségek eltûnnek, a vizes élõhelyek zsugorodnak. 

    A peremeken élõ, állandó vízigényû fajok eltûnnek.
3) A túlzott kaszálás, legeltetés, a láprétek felülvetése és trágyázása, 

valamint a libatartás nagy veszélyt jelentenek, mivel egyes lápi fajok 
kíméletes (hagyományos, mozaikos, extenzív) kaszálást és legeltetést 
igényelnek. Egyes esetekben a korábban kaszálással és legeltetéssel 
fenntartott gyepek felhagyás miatt becserjésednek, ami  szintén veszélyt 
jelent a lápréti életközösség számára.

4) A települések és intenzíven mûvelt agrárterületek közelségével együtt 
járó vegyszerek bejutása, valamint a kiszáradás és az intenzív terület-
használat következtében gyomfajok jelennek meg a lápi élõhelyeken, 
amelyek kiszorítják az érzékeny, ritka fajokat a területrõl.
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2002-2006 közötti programunk  céljai

A kipusztulással fenyegetett réti angyalgyökér élõhelyeinek védelme 
érdekében az Európai Unió LIFE NATURE és a magyar állam KÖVICE finan-
szírozási alapjának támogatásával az E-misszió Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület partnereivel (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 
Liget Természetvédelmi Közalapítvány, Füvészkert Társaság, Ifjú Botani-
kusok Baráti Köre, Bors Alapítvány,) 2002-ben 5 év idõtartamú, partnerségen 
alapuló komplex természetvédelmi programba kezdett. 
A program fõ célja a réti angyalgyökér legfontosabb hazai termõhelyeinek 
gyakorlati védelme, a területek hosszú távú fennmaradásának és állapotuk 
javulásának biztosítása volt.

A program tervezett tevékenységei és a végrehajtás problémái

A program során a 11 projektterület kezelési tervének elkészítése, 1033 
hektár megvásárlása, 150 hektár erdõ telepítése, 100 hektár gyep 
rekonstrukciója, 32 helyszínen vízvisszatartás végzése, 400 hektár gépi- és 
100 hektár kézi kezelése, a 11 projektterület õrzése és bemutatása, számos 
kommunikációs munka, botanika és zoológiai kutatások, folyamatos program 
koordinácó volt tervezve.

A 2001-ben tervezett és megírt, 2002-ben nyertes program eredeti tervek 
szerinti végrehajtása jelentõs mértékû, tervezéskor elõre nem látható 
akadályba ütközött. Hazánk EU csatlakozásával kapcsolatos hazai 
propaganda, az agrár-politika, valamint a csatlakozás hatására a földárak 
jelentõs mértékben megemelkedtek, az eladási hajlandóság pedig 
lecsökkent. Mivel további anyagi forrásokat nem lehetett a program 
végrehajtására igénybe venni, 2004-re nyilvánvalóvá vált, hogy a program 
egyes tevékenységeit az eredetileg tervezett mértékig nem lehet 
végrehajtani. 

Több lépcsõben elkészültek a kialakult helyzethez alkalmazkodó, a program 
céljainak minél nagyobb mértékû elérését célzó módosítási javaslatok, 
valamint a módosítások réti angyalgyökér állományokra gyakorolt hatásainak 
elemzése. A hazai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Magyar 
Tudományos Akadémia szakemberei, valamint független külföldi szakértõk a 
módosított terveket reálisan végrehajthatónak, hatékonynak, az eredeti 
célokat nagymértékben elérõnek véleményezték.

Hosszas értékelés után a program módosítását az Európai Bizottság nem 
hagyta jóvá, mivel véleménye szerint a módosított tervek által az eredeti célok 
nem lettek volna elérhetõk. A program ennek megfelelõen az eredetileg 
tervezett határidõ elõtt, a következõ fejezetben részletezett részeredmények 
elérése után, 2006.08.21.-én befejezésre került.
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Az elért eredmények:

1) Tervezés: 11 projektterületre (3917 hektár) elkészült a természet-
védelmi kezelési terv. Az illetékes hatóságokhoz és természetvédelmi 
kezelõkhöz eljuttatott kezelési terv alapján eredményesebben lehetett 
(és lehet majd a jövõben is) hatósági ügyeket és a kezeléseket végezni 
ezeken a Natura 2000 területeken. A programtól függetlenül, de a 
programban résztvevõk által elkészült a réti angyalgyökér fajvédelmi 
terve is, mely további eszköz a faj hazai megõrzése terén. 

2) Földvásárlás: A program keretében megvásárlásra került 255 hektár 
földterület, melybõl 212 hektár tényleges vagy potenciális réti 
angyalgyökér élõhely, vagy ezek 100 méteres környezetében lévõ 
fontos puffer terület. A program hatására a projektterületeken belüli 
természetvédelmi tulajdonban lévõ réti angyalgyökér élõhelyek aránya 
38%-ról 66%-ra, a potenciális élõhelyek 15%-ról 34%-ra emelkedtek. 
Járulékos eredmény, hogy a program során elõkészített, de megkötésre 
nem került adás-vételek program idõszak utáni állami finanszírozásból 
történõ végrehajtásával további 56 hektár kerül állami természet-
védelmi tulajdonba. 

3) Nem ismétlõdõ kezelések: 34 hektáron történt gyeprekonstrukció a 
program idõtartama alatt. 1 vízvisszatartó mû került megépítésre a 
program keretében (további 9 vízvisszatartás létesült a program 
hatására a vízgazdálkodási társulatok által). A megvett területeken 
meghatározásra kerültek a gyepesíthetõ és erdõsíthetõ területek. 
Kijelölésre kerültek a vízvisszatartásra alkalmas helyek. Késõbbi hazai 
és uniós forrásokból ezek a beruházások is megvalósíthatók.

4) Ismétlõdõ kezelések: 209 hektár területen végeztünk gépi és kézi 
kaszálást, valamint cserjeirtást. A kezelések hatására javult a réti 
angyalgyökér, valamint számos lápi növény- és állatfaj életfeltétele. 
A program hatására minden élõhely õrzése megoldódott, a területek 
õrzése hatékonyabb és rendszeresebb lett. A helyi lakosság 
természetkárosítása nagymértékben csökkent. 

Az Angelica palustris (réti angyalgyökér) élõhelyeinek gyakorlati védelme

LIFE02/NAT/H/8630 & KÖVICE K-36-04-00024L



5) Társadalmi kommunikáció: 2 sajtótájékoztató és számos média-
megjelenés történt. Két kiadvány készült 3000-3000 példányban a 
programról. Rendezvényekre 3 népszerûsítõ tabló készült, melyek 
számos hazai konferencián, találkozón és expón kerültek bemutatásra. 
Elkészült és kihelyezésre került a projektterületeken 33 információs 
tábla és 110 természetvédelmi hatósági tábla. Elkészült a program 
honlapja magyar és angol nyelven, valamint az összefoglaló jelentés is. 
A társadalmi kommunikáció, valamint a program egyéb tevékenységei 
(földvásárlás, kezelés, õrzés) révén az érintett helyi lakosság sokkal 
jobban érti a veszélyeztetett élõhelyek védelmének fontosságát, javult 
a helyi lakosság, gazdálkodók és a természetvédelemben dolgozók 
kapcsolata, nõtt a természeti értékek iránti tisztelet, valamint az európai 
értékek megóvására való hajlandóság.

6) Monitoring: Folyamatos botanikai monitoring és kétszeri élõhelytérké-
pezés zajlott a területeken. A már ismert élõhelyek kiterjedését 
pontosítottuk, az állománynagyságokat évrõl-évre megszámoltuk. 
Felfedeztük az Angelica palustris 20 új élõhelyfoltját a projekt 
területeken belül, és több - az eddigi ismert lelõhelyektõl - elkülönülõ 
területet, ahol növényfaj jelentõs állománya található. Számos védett 
növényfaj (Veratrum album, Dactylorhiza incarnata, Dianthus 
superbus, stb.) új élõhelyét sikerült megtalálnunk a területeken belül. A 
zoológiai kutatások révén több fokozottan védett és Natura 2000 faj (pl.: 
Maculinea teleius, Vipera berus, Crex crex) új élõhelyét fedeztük fel. 

7) Projekt management: A program révén fokozódott és javult a partnerek 
közötti együttmûködés. A program jelentõs mértékben javította a 
természetvédelem és az egyéb érdekeltek (vízgazgálkodási, erdészeti, 
vadászati, mezõgazdasági, helyi politikai szereplõk) közti együtt-
mûködést.

Az Angelica palustris (réti angyalgyökér) élõhelyeinek gyakorlati védelme

LIFE02/NAT/H/8630 & KÖVICE K-36-04-00024L



A program költség-haszon vonatkozásai: 

A természetvédelmi tevékenységek esetében nehéz költség-haszon 
elemzést végezni, de a következõ vonatkozások mégis érvényesek 
programunkra:

1) A jó elõkészítés következtében a megvásárolt területek igen magas 
százaléka (83%) közvetlenül hat a réti angyalgyökér populációkra, tehát 
a földvásárlás költséghatékonysága magas.

2) A végrehajtott földvásárlások, rekonstrukciók, kezelések, õrzések és PR 
tevékenységek által a természetvédelem által korábban kezelt 
magterületek állapota javulni fog. Állapotuk javulása kezelési költségeik 
csökkenését eredményezi, így a programeredmények közép- és 
hosszútávon költségmegtakarítást eredményeznek.

3) A programtevékenységek (földvásárlás, tervezések, beruházások, õr-
zés, PR, hatósági munkák) által az egyes ellenérdekelt szektorok közt 
(az erdõ- és vízgazdálkodók, földmûvelõk és a természetvédelem közt) 
jó együttmûködés alakult ki. Ennek következtében a program után 
kevesebb káros tevékenység és konfliktus várható.
A természetvédelemnek kevesebb esetben kell hatósági és egyéb esz-
közökkel nem kívánatos tevékenységek ellen küzdenie térségünkben. A 
konfliktusok számának csökkenése és az elmaradt környezetkárosító 
tevékenységek  költség- és társadalmi haszonként jelentkeznek.

4) A programban résztvevõ 5 civil szervezet jelentõs önkéntes erõt mozgó-
sított a program során. A program utáni tevékenységek humánerõforrást 
igénylõ munkáiban (pl. kézi kezelések, monitoring) a civil szervezetek 
önkénteseinek jelentõs szerepe lesz. Az önkéntesek bevonása 
költségmegtakarítást eredményezett és fog eredményezni.

5) A végrehajtott tevékenységek, valamint a megvásárolt földeken létre-
jövõ további erdõsítések és gyepesítések következtében a területeken 
csökkent és csökkeni fog a porszennyezés és az allergiát okozó 
gyomfajok elterjedése. Ezáltal a beteg emberek ellátásának társadalmi 
költségei csökkennek.

6) A programtevékenységek által létrejövõ biodiverzitás-növekedés fontos 
társadalmi- és gazdasági hasznokat eredményez.
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Átruházható tapasztalatok: 

1) A programunkban megvalósult állami- és civil szervezetek, valamint a 
természetvédelmi és egyéb szektorok közti együttmûködés 
példamutató, költséghatékony megoldásokat eredményezett.

2) A természeti értékek pusztulásának egyik legnagyobb oka az emberi 
tudatlanság. A lakossági tájékoztatás és a területek õrzése 
kiemelkedõen fontos a természetkárosítás megelõzésében, amit 
területeinken a természetkárosító események lecsökkent száma is 
bizonyít.

3) A természeti értékeket az eszközök komplex alkalmazásával lehet 
biztonságosan megõrizni. A szemléletformálás, földvásárlás, 
beruházás és kezelés együttes alkalmazása kellõ biztonságot nyújt, 
változó körülmények közt is.

4) A természetvédelmi programok végrehajtása a természet és a 
beruházások jellegébõl fakadóan rugalmasságot kíván a végrehajtók 
és a támogatók részérõl is.

Szöveg: 
Lukács Attila

Szerkesztõ: 
Tömöri László 

Fotók:
Baranyi Tamás, Botos István Csaba, Inántsy-Pap Tamás, Lesku Balázs, 
Mádi Péter, Rév Szilvia, Dr. Szigetvári Csaba
 

A programban közremûködõk:
Beke István, Botos István Csaba, Cselószki Tamás, Demeter László, 
Inántsy Pap Sándor, Inántsy Pap Tamás, Lesku Balázs, Lukács Attila, 
Máté Rudolf, Megyeri László, Rév Szilvia, Seres Nándor, Somlai Tibor, 
Dr. Szigetvári Csaba, Tomasovszki Kamilla, Török Hunor Attila, Turóczy 
György
 

További információk:
E-misszió Egyesület
H-4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. 
Tel/Fax.: +36-42-504-403 
emisszio@e-misszio.hu 
www.e-misszio.hu
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With the contribution of the LIFE 
financial instrument of the 
European Community, and the 
KÖVICE Hungarian State Fund.

A program az Európai Közösség 
LIFE és a Magyar Köztársaság 
KÖVICE pénzügyi támogatásának 
segítségével valósult meg.

Az elért eredmények rövid összefoglalása: 

Az Európai Bizottság Life-Nature és a Magyar Állam KÖVICE 
pénzügyi forrásainak köszönhetõen nagy lépéseket tettünk a 
program által egy nagyon fontos és sérülékeny Európai Uniós érték 
védelme érdekében:
• A program területeken belüli természetvédelmi tulajdonban lévõ 

réti angyalgyökér (Angelica palustris) élõhelyek aránya 38%-ról 
66%-ra emelkedett.

• A gyakorlati tevékenységek (földvásárlás, vízvisszatartás, 
gyeprekonstrukció, kézi és gépi kezelés) a réti angyalgyökér 
élõhelyek 84 hektárját (86 %) érintették.

• A gyakorlati természetvédelmi tevékenységek által pozítivan 
befolyásolt ismert réti angyalgyökér élõhelyek területe 38%-ról 
89%-ra emelkedett a program ideje alatt.

• A megvásárolt 255 hektár terület, a 209 hektár kezelt terület, a 
folyamatos õrzés, a kutatási tevékenységek, a 11 kezelési terv és 
a rekonstrukciós lehetõségeket feltáró tervek, valamint a helyi 
lakossággal számos módon megvalósuló kapcsolat nagy-
mértékben csökkentették a populációk veszélyeztetettségét, 
valamint számos esetben javították az Angelica palustris 
élõhelyek állapotát. 

• Megteremtõdött a lehetõség egy nagyobb mértékû rekonstruk-
ciós munkára (37 hektár gyeprekonstrukció, 57 hektár erdõ és 
erdõsávtelepítés) amely által tovább erõsödhet az Angelica 
palustris populációk túlélési esélye is.
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