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A terület elhelyezkedése, hasznosításának története 

 
Az egykori Nagyerdei Kemping elhelyezkedése az alábbi műholdfelvételen látható. A 
területet minden oldalról a Magyar Állam tulajdonában, és a Nyírerdő Zrt. 
vagyonkezelésében lévő üzemtervezett erdők határolják. 
 

 
 
A Kempinget 1950-es és 60-as évek fordulóján létesítették, majd több mint négy 
évtizednyi működés után, 2003-ban zárták be. Az 1960-as évek végi, 1970-es évek eleji 
állapotot az alábbi topográfiai térkép mutatja be, mellette pedig egy korabeli (1967) 
képeslap látható. 
 

 
 



Területi védettség 

A Debrecen 22287 helyrajzi számú ingatlant a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi 
Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet melléklete nem tartalmazza, 
tehát nem minősül országos jelentőségű védett természeti területnek, ugyanakkor az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében a Debrecen-

hajdúböszörményi tölgyesek elnevezésű Különleges Természetmegőrzési Területként a 
Natura 2000 hálózat része: 

 
 
A Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek elnevezésű Különleges Természetmegőrzési 
Terület adatai a Standard Data Form (SDF) alapján: 
 
Kódszáma:    HUHN20033 
 
Területe:   5634,62 ha 
 
Természetvédelmi kezelő:  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 



 
Jelölő élőhely típusai: 91F0 - Keményfás ligeterdők 

 91I0 - Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 
 

Jelölő fajai: Cerambyx cerdo (nagy hőscincér) 
 Lucanus cervus (nagy szarvasbogár) 

    Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár) 
    Euphydryas maturna (diszes tarkalepke) 
    Iris aphylla ssp. hungarica (magyar nőszirom) 
    Myotis emarginatus (csonkafülű denevér) 
    Barbastella barbastellus (nyugati piszedenevér) 
 

A terület leírása, és természeti értékei 

Az eredetileg vélhetően kocsányos tölgyessel borított területen évtizedeken keresztül 
kemping működött, ami alapvetően megváltoztatta a természeti képét. A kemping 
felszámolása után alkalmazott kezelés, kaszálás megakadályozta a környező területekre 
jellemző cserjeszint visszatelepülését, így a fás vegetáció mellett erősen degradálódott, 
jellegtelen, társulástanilag nem besorolható gyepszint alakult ki, melyben a betyárkóró 
(Conyza canadensis), a fehér libatop (Chenopodium album) és a nitrofita fajok közül a 
tömegesen megjelenő nagy csalán (Urtica dioica), illetve a vérehulló fecskefű 
(Chelidonium majus) jelzi a terület lágyszárú növényzetének erőteljes leromlását. 

A Nagyerdő aljnövényzetére jellemző lágyszárúak közül a salátaboglárka (Ranunculus 
ficaria), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), gyöngyvirág (Convallaria 
majalis), ibolya fajok, köztük az erdei ibolya (Viola sylvestris, Viola sp.), gyömbérgyökér 
(Geum urbanum), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium) jelenléte emlékeztet a 
természetes erdőtársulásokra, a gyöngyvirágos tölgyesekre. Ezek a fajok a Nagyerdő 
védett területén elterjedtnek tekinthetők, nem veszélyeztetettek. Megállapítható, hogy a 
lágyszárú szintnek olyan értékei, amelyeket a vizsgált területen belül kellene megőrizni, 
nincsenek. A fás vegetáció értékei közé tartoznak az idős, akár a 200 éves kort is 
meghaladó kocsányos tölgy (Quercus robur) egyedek, melyek egyúttal a védett bogárfauna 
élőhelyéül is szolgálnak. 

Bogarak 

A bogaraknál általánosan elfogadott gyűjtési módszerek – futtatás, fűhálózás, 
lombhálózás, kopogtatás, különbőző csapdázási formák (tál-, talaj-, fény-, feromon-, 
boroscsapda) közül a xilofág és szaproxilofág fajok esetében az egyelést, illetve annak 
különböző változatait alkalmazzuk. Az egyelés a gyűjtés legrégebbi, leggyakoribb módja, 
elsősorban a nagyobb testű fajok esetében eredményesebb. A talajon, virágokon, 
lágyszárú növényeken, faágakon, rönkökön, farakásokon élő állatok gyűjthetők így. Meg 
kell említenünk a rönkforgatást, farakásmegbontást, száraz, laza kéreg eltávolítását, 
amikor is a nappal rejtőzködő fajok is meglelhetők. 

Az egyelésnek számos olyan formája ismert, amely a xilofág és szaproxilofág bogarak 
speciális élőhelyi igényeit veszi alapul. Ilyen például a fatest megbontása (eszközei: balta, 
kés, fűrész, véső), amely lehet a tápnövény még jól tapadó kérgének eltávolítása – így 
gyűjthető fajok például: Cucujus cinnaberinus (a faj ezzel a módszerrel lett kimutatva 
Albániából), Schizotus pectinicornis, számos Cerambycidae – illetve a farész jó megtartású 
(Cerophytum elateroides, Prostomis mandibularis), vagy korhadó részének megbontása 
(Aesalus scarabaeoides, Dorcus parallelepipedus, Denticollis rubens). A jellegzetes vörös 



korhadású faanyagnak kifejezetten gazdag a szaproxilofág pattanóbogár faunája: Ampedus 
cardinalis, A. nigerrimus, A. quadrisignatus. 

Egy másik módszer az idős odvak vizsgálata, mely nagyon sok ritka faj adatainak 
gyarapodását eredményezte az utóbbi időkben (Gnorimus variabilis, Osmoderma eremita; 
odúlakó pattanók: Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Lacon querceus, Limoniscus 
violaceus, Podeonius acuticornis; odúlakó cincérek: Aegosoma scabricorne, Necydalis ulmi, 
Rhamnusium bicolor, Stictoleptura erythroptera; Tenebrio opacus). Ennek során az odúban 
felhalmozódott anyagot fehér lepedőre szedjük, és a benne található faji szinten 
határozható bogarak (ez lehet lárva, élő imágó, elpusztult imágó vagy annak akár 
töredéke – szárnyfedő, előtor, stb. – is) adatait feljegyezzük. Sok ritka odúlakó pattanó 
gyűjthető lárvaként egész évben és a lárvák egy részének határozása is megoldott 
háromnézetű fotók segítségével. 

Az egyelés következő változata a keltetés-nevelés, mely szintén nagyon eredményes 
módszer – néhány faj szinte csak így gyűjthető – ennek segítségével már sok különleges, 
rejtett életmódú bogár tápnövényét, fejlődésmenetét sikerült felderíteni. A 
tápnövényekben levő különböző fejlődési alakoknak a tápnövényekkel együtt történő 
begyűjtését, azok nevelését, kikeltetését foglalja magába. A tápnövényt, a lárvák 
életmódját, rágásképét (bizonyos fajok rágásképükről is határozhatók), a bábozódás 
helyét és az imágók viselkedését ismerhetjük meg e módszerrel, valamint az azonos 
körülmények közt gyűjtött anyag esetén (hely, idő, tápnövény) a bennük fejlődő egyező 
környezeti feltételeket igénylő bogarak közösségeiről, és a parazitákról szerezhetünk – 
gyakran új – ismereteket. E gyűjtési módszerhez sorolandó még a tápnövény 
bizonyításának egyéb biztos módjai is: tápnövényből lárva, báb, imágó és elpusztult állat, 
illetve röpnyílásában tartózkodó cincér gyűjtése; bár ez már a fatest megbontásával 
történik. 

A Natura 2000 jelölőfajok kimutatására irányuló módszerek a következők voltak: Cerambyx 
cerdo – A faj állománynagyságának megállapításához a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert alkalmaztuk (MERKL & 
KOVÁCS 1997). Az élő és elpusztult imágókon kívül a nagy hőscincér jellegzetes 
rágásnyomát is kerestük, ami szintén informatív a helyi populáció nagyságának 
vizsgálatánál. Cucujus cinnaberinus – A faj állománynagyságának megállapításához a 
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VI. Bogarak füzetében ajánlott egyeléses 
módszert alkalmaztuk (MERKL & KOVÁCS 1997). Az imágók (élő és elpusztult) mellett a 
lárvákat és vedlésbőreiket is figyeltük, mert az újabb kutatások ezek fontosságát emeli ki, 
többek közt a skarlátbogár példáján: az északi-középhegységi vizsgálatokban a 46 adatból 
35 vonatkozott lárvára, 11 pedig imágóra. A könnyebb megtalálhatóság annak köszönhető, 
hogy a lárvák és vedlésbőreik egész évben gyűjthetők (KOVÁCS & NÉMETH 2012). A lárvák 
elkülönítése a hozzájuk hasonló fajokétól VÁVRA & DROZD (2006) m unkája alapján 
történhet. Limoniscus violaceus – Lásd fentebb „odvak vizsgálata”. Lucanus cervus – A faj 
állománynagyságának megállapításához a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VI. 
Bogarak füzetében ajánlott egyeléses módszert alkalmaztuk (MERKL & KOVÁCS 1997). Az 
élő imágók, illetve a nagy szarvasbogár elhullott egyedeinek száma adja a legjobb 
közelítést a helyi populáció nagyságának vizsgálatánál. Mivel az imágók nagy része 
napközben a lombkoronaszintben tartózkodik és alkonyatkor repül, érdemes a 
mintavételezést közvetlenül a rajzás utáni időszakban végezni (nem megvárva a 
lombhullást), amikor is az élettelen tetemeket könnyű megtalálni a fák tövében. 
Megjegyzendő, hogy az elpusztult nőstények száma jóval alacsonyabb a hímekénél, ami 
abból adódhat, hogy ők a tápnövény földalatti részébe petéznek, és ott általában már el is 
pusztulnak, így megtalálásuk jóval nehezebb. 



 

Az alábbi térképen és táblázatban bemutatjuk azokat a kocsányos tölgy egyedeket, 
melyekben védett faj, vagy fajok fordulnak elő az érintett területen: 

 



No Fafaj Védett faj(ok)
41 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
49 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi)
51 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
43 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
53 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi)

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) 

55 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
56 Quercus robur Coraebus florentinus (Herbst, 1801)
61 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi)
46 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
42 Quercus robur Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
36 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
35 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
28 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
29 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
30 Quercus robur Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
32 Quercus robur Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Cerambyx cerdo (régi, friss)

99 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
26 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
27 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi)
33 Quercus robur Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)

Cerambyx cerdo (régi)
16 Quercus robur Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
15 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
65 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
1 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)

146 Quercus robur Cerambyx cerdo (régi, friss)
4 Quercus robur Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)  

 

Az előkerült ritka, védett és közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág fajok 
jellemzése: 

BUPRESTIDAE Leach, 1815 – díszbogarak 

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) – tölgy-díszbogár 

Hazánkban fokozottan védett – pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 
forint. Szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó 
kutatási programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők kijelöléséhez 
használandó indikátor faj. Magyarországon a tölgyesekben szórványosan előforduló nagyon 
ritka faj. Lárvája öreg, de még élő tölgyek kéreg nélküli, napnak kitett törzseiben és 
vastagabb ágaiban élnek, gyakran tükörfoltokban, fejlődésük 2-4 év. Az imágók június 
végén és július elején rajzanak, általában a lombkorona szintben – több méter magasan – 
tartózkodnak. Az Alföld területéről csupán Makóról és Szegedről ismertek lelőhelyei. 



ELATERIDAE Leach, 1815 – pattanóbogarak 

Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) – kardinális-pattanó 

Szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó kutatási 
programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők kijelöléséhez 
használandó indikátor faj. Tölgy tápnövényű faj, mely hazánkban az alacsonyabb hegy-, 
domb- és síkvidék öreg erdeiben, fáslegelőin elterjedt, de mindenütt ritka. Tipikus 
odúlakó faj, a megfelelő nedvességtartalmú vörös korhadású faanyagban fejlődik. Az 
imágókkal is leginkább az odvakban találkozhatunk. Az Alföld területéről csupán 
Debrecenből és Tiszaalpárról ismertek 50 évnél régebbi adatai, napjainkban Gyula: 
Mályvád területén találták meg 2008-ban. 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) – pirosnyakú szívespattanó 

Szerepel a Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó kutatási 
programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők kijelöléséhez 
használandó indikátor faj. Elsősorban tölgy tápnövényű faj, mely hazánkban az 
alacsonyabb hegy-, domb- és síkvidék öreg erdeiben, fáslegelőin elterjedt, de mindenütt 
ritka. Odúlakó faj, de nem a nedves, hanem a már kiszáradt vörös korhadású és már porló 
faanyagot kedveli a lárvája. Az imágóval is leginkább a tápnövénye odvában 
találkozhatunk. Az Alföld területéről csupán Bátorligetről és Debrecenből ismertek 50 
évnél régebbi adatai. 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – fűzfapattanó 

Hazánkban védett – pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 forint. Szerepel a 
Berni Egyezmény Pán-Európai szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó kutatási 
programjában, mint természetvédelmi szempontból fontos erdők kijelöléséhez 
használandó indikátor faj. Polifág faj, amely idős, hatalmas termetű fák nagy odvaiban 
fejlődik, olyanokban amelyben lemezescsápú bogarak (Dorcus paralellepipedus, 
Osmoderma eremita, Protaetia fajok) lárvái élnek és azokat fogyasztja. Hazai 
„tápnövényei”: Salix alba, S. fragilis, Quercus robur, Quercus sp. – síkvidéki adatok; Acer 
platanoides, Aesculus hippocastanum, Fagus sylvatica, Q. petraea (KOVÁCS et al. 2010), 
illetve A. campestre, A. hippocastanum, F. sylvatica, Q. petraea, Quercus sp., Tilia 
cordata, T. platyphyllos – hegyvidéki adatok. Az Alföld területéről eddig ismeretlen volt. 

CERAMBYCIDAE Latreille, 1802  – cincérek 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – nagy hőscincér 

Natura 2000 az Élőhelyvédelmi Irányelv Annex II. listán szereplő, a Berni Konvenció által 
fokozottan védett faj. Hazánkban is védett – pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 
50 000 forint. Vörös Könyves, továbbá érintett a Berni Egyezmény Pán-Európai 
szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi 
szempontból fontos erdők kijelöléséhez indikátor faj. Helyt kapott a Magyar Biodiverzitás-
monitorozó Rendszerben is. Populációi Nyugat Európában veszélyeztetettek. Öreg 
természetközeli tölgyesek jellemző faja. Előfordul Európában Nyugat-Ukrajnáig. Élőhelyei 
a főként öreg tölgyerdők, városi parkok idős tölgyesei. Lárvája leginkább különböző 
tölgyek kérge alatt majd törzsében él, négy éves fejlődésű. Hazánkban eddig bizonyított 
tápnövényei: Castanea sativa, Quercus cerris, Q. robur, Q. petraea, Q. pubescens. Imágó 
alakban telel át. A cincér alkonyatkor aktív, tápnövénye törzsén, ágain mozog. Napközben 
faodvakban, kéregrepedésekben, járataiban tartózkodik. Rajzási ideje június-július. 
Gyűjtési módszerei: napközben egyelés rejtekhelyein, alkonyatkor lámpás egyelés 
tápnövényéről, esetleg borcsapdázás. 



A Debreceni Nagyerdei Kempingben a közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág 
bogárfajok közül egyet sikerült megtalálni, a Cerambyx cerdo-t (nagy hőscincér). A fajnak 
jelentős állománya él napjainkban is a területen. Az átvizsgált 180 db Quercus robur egyed 
közül 27-ben találtunk régebbi C. cerdo jelenlétre utaló nyomokat, és közülük 18-ban 
jelenleg is fejlődnek a faj példányai. 

További 7 szaproxilofág védett bogárfajt is sikerült kimutatnunk a vizsgált területről: 
Coraebus florentinus (szalagos díszbogár) – védett: 10 000 Ft, Dorcus parallelipipedus (kis 
szarvasbogár) – védett: 5 000 Ft, Elater ferrugineus (fűzfapattanó) – védett: 50 000 Ft , 
Eurythyrea quercus (tölgy-díszbogár) – fokozottan védett: 100 000 Ft, Gasterocercus 
depressirostris (laposorrú ormányosbogár) – védett: 10 000 Ft, Protaetia aeruginosa 
(pompás virágbogár) – védett: 5 000 Ft, Trichoferus pallidus (sápadt éjicincér) – védett: 5 
000 Ft; és egy holt fákhoz kötődő védett recésszárnyú faj, a Dendroleon pantherinus 
(párducfoltos hangyaleső) – védett: 50 000 Ft – lárvája is előkerült. 

Az Ampedus cardinalis, a Cardiophorus gramineus, az Elater ferrugineus, a Protaetia 
aeruginosa és a Trichoferus pallidus szerepelnek a Berni Egyezmény Pán-Európai 
szaproxilofág gerinctelenekkel foglalkozó kutatási programjában, mint természetvédelmi 
szempontból fontos erdők kijelöléséhez használandó indikátor faj. 

A kiemelt fajok közül négy előkerülése faunisztikailag is jelentős eredmény: Eurythyrea 
quercus – Makó és Szeged mellett az itt közölt a harmadik előfordulási adata az Alföldről; 
Ampedus cardinalis – Gyula és Tiszaalpár mellett az itt közölt a harmadik előfordulási 
adata az Alföldről (több mint 50 éves debreceni adat megújítása); Cardiophorus gramineus 
– Bátorliget mellett az itt közölt a második előfordulási adata az Alföldről (több mint 50 
éves debreceni adat megújítása); Elater ferrugineus az itt közölt az első előfordulási adata 
az Alföldről. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a Debreceni Nagyerdei Kemping területén található 
erdő korábbi „használata” ellenére is megőrizte az idős, természet közeli kocsányos 
tölgyesekre jellemző xilofág és szaproxilofág bogárfaunát, és a Nagyerdő legértékesebb 
térségei közé tartozik. Korábbi nagyerdei kutatásaink alapján ilyen (de cserjeszinttel 
rendelkező) erdőmaradványok még a „Nagyerdő 218”, a „Nagyerdő 2246”, és a 
Medvesarok. Ezekben is hasonló és diverz a xilofág és szaproxilofág bogárfauna, egyes 
fajok hiányoznak belőlük (pl.: Elater ferrugineus), míg mások ezekben vannak jelen (pl.: 
Lucanus cervus). 

A fentiekből következik, hogy a Debreceni Nagyerdei Kempingben található erdőben csak a 
lehető legkisebb, a védett bogárfauna állományának élőhelyet biztosító kocsányos tölgy 
egyedeket érintő beavatkozások elfogadhatók. A közösségi jelentőségű Cerambyx cerdo 
által korábban, illetve napjainkban is „lakott”, tehát a faj fejlődését szolgáló fákat és a 
további jellemzésben található fajok (Eurythyrea quercus, Ampedus cardinalis, 
Cardiophorus gramineus, Elater ferrugineus) tápnövény egyedeit meg kell őrizni. 
Biztosítani kell a további generációk létét fenntartó nagy és egészséges tölgyek lehető 
legmagasabb magas számát is, ezek adnak lehetőséget arra, hogy a tápnövényként 
szolgáló idős fákról a szaporulat új fákra is átkerülhessen és így az idősebbek később érjék 
el „összeomlásuk” idejét.  

Madarak 

Fatörzs szint: 

A területen, főleg az öreg odvasodó, rovarkártételnek kitett tölgyfákon a nagyerdő fatörzs 
szintjére jellemző un. dendrikol fajok harkályok, cinegék, seregély állománya említhető. A 
területen bizonyíthatóan csak a seregély (Sturnus vulgaris), öt – hat pár, és a nagy 



tarkaharkály (Dendrocopos major) egy pár költ, de valószínűsíthető a csuszka (Sitta 
europaea) és a mezei veréb (Passer montanus) megtelepedése is. A terület jellege alapján 
előfordulhat a fajlistában szereplő többi harkályféle megtelepedése is, de a vizsgálatok 
során csak a területre táplálkozni járó példányokat észleltünk.  

Gyepszint: 

A terület gyepszintjében mindössze három táplálkozó fajt sikerült megfigyelni, a 
feketerigót (Turdus merula), seregélyt (Sturnus vulgaris) és mezei verebet (Passer 
montanus). 

Cserjeszint: 

A Nagyerdő cserjeszintre jellemző gazdag madárvilága a területről teljesen hiányzik. A 
határos erdőállományokban végzett összehasonlító megfigyelések alapján a feketerigó 
(Turdus merula), énekes rigó (Turdus philomelos) gyakorinak mondható, de a barátposzáta 
(Sylvia atricapilla), kis poszáta (Sylvia curruca), fülemüle (Luscinia megarhynchos) 
állománya is jelentős. Ezek a fajok, mint átrepülők, táplálkozók jelennek meg a területen 

Lombkorona szint: 

A lombkorona szintnek két fészkelő faja van, az örvös galamb (Columba palumbus) és az 
erdei pinty (Fringilla coelebs). A megfigyelések során többször megjelent a balkáni gerle 
(Streptopelia decaocto), dolmányos varjú (Corvus cornix), a szajkó (Garrulus glandarius), 
de fészkelésük nem nyert bizonyítást. Érdekes volt a Nagyerdőben csak néhány éve 
megtelepedett karvaly (Accipiter nisus) megjelenése, de a terület nem alkalmas a 
megtelepedésére. A területen előforduló fészkelők többsége az ember közelségében 
(kertekben, parkokban, városi fasorokban) is megtelepszik, ez alól a feketeharkály 
(Dryocopus martius) és a zöld küllő (Picus viridis) tekinthető kivételnek. A többi fészkelő 
faj gyorsan alkalmazkodik az ember közelségéhez, ilyenkor 15 – 20 méterre gyakran 
használt utaktól, épületektől is költenek. A megfigyelési adatok alapján a terület 
használatának átalakítása nem veszélyezteti a felsorolt fajok nagyerdei populációját. A 
terület fejlesztés utáni parkosítása, a lombkoronaszint tagolása, cserjeszint kialakítása 
gazdagíthatja a meglévő madárvilágot. 

Denevérek 

Az egykori Nagyerdei Kemping területe egy ligetes, idős kocsányos tölgyerdő, többnyire 
őshonos elegy fafajokkal. Az idős fák többnyire jó egészségi állapotban vannak, az 
erdőszerkezet stabil. Van néhány törött koronájú illetve erősen száradó faegyed is az 
erdőben, ami a denevérek szempontjából is kedvező élőhelyi elemnek minősül. A 
denevérek az ilyen erdőket nemcsak nappali búvóhelyként és kölykező helyként 
használják, hanem táplálkozás céljára is előszeretettel felkeresik. A táplálkozó területek 
megfelelő minősége, s kellő térbeli kiterjedése is fontos a denevérpopuláció számára. 
Ezek miatt a vizsgálat során fontos elemezni, hogy mely fajok és milyen állományban 
tanyáznak az erdőben, de azt is, hogy milyen denevérek és mekkora létszámban keresik 
fel táplálkozás céljából. 

Az éjszaka aktív denevéreket hangrögzítő ultrahangdetektorokkal vizsgáltuk. A fák 
koronájába mintegy 6-8 méter magasságban összesen 10 db detektort helyeztünk el a 
vizsgálati területen, közel egyenletes területi eloszlásban. A detektorok napnyugtától 
napkeltéig rögzítették a denevérek hangjait. A felvett ultrahangokat számítógépen 
elemeztük. A mostani vizsgálattal az erdőben ultrahangdetektorral az alábbi 10 denevérfaj 
előfordulását sikerült bizonyítani: 



Faj tudományos neve Magyar név 
Országos 

védettségi szint 
Európai Uniós 

besorolás 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) pisze denevér fokozottan védett közösségi jelentőségű 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) kései denevér védett   

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) vízi denevér védett   

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) csonkafülű denevér fokozottan védett közösségi jelentőségű 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) szőröskarú denevér védett   

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) korai denevér védett   

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) fehérszélű denevér védett   

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) szoprán törpedenevér védett   

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) barna hosszúfülű -denevér védett   

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) szürke hosszúfülű-denevér védett   
 
A terület része a HUHN20033 kódszámú, Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek elnevezésű 
Natura 2000 területnek, ahol jelölő fajként szerepel a pisze denevér (Barbastella 
barbastellus) és a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) is. A rögzített ultrahangjelek 
száma alapján az alábbi gyakorisági táblázatot állítható fel: 

Faj tudományos neve Magyar név Gyakoriság 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) pisze denevér nagyon ritka 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) kései denevér gyakori 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) vízi denevér ritka 

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) csonkafülű denevér ritka 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) szőröskarú denevér gyakori 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) korai denevér nagyon gyakori 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) fehérszélű denevér szórványosan előfordul 

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) szoprán törpedenevér nagyon gyakori 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) barna hosszúfülű -denevér szórványosan előfordul 

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) szürke hosszúfülű-denevér ritka 
 

A vizsgálati területen vadászó denevérfajok közül a legnagyobb intenzitást illetve 
állománynagyságot szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) és a korai denevér 
(Nyctalus noctula) mutatta. Megfigyelésem szerint e két denevérfaj itt repülő egyedei kis 
részben a kemping öreg fáinak hasadékaiban és odvaiban tanyáznak. Az éjszaka egészében 
jelentős vadászó aktivitást mutattak a két faj egyedei. A többi denevérfaj valószínűleg 
nem itt tanyázik, a nappali pihenőhelyei máshol vannak. A 2 jelölő denevérfaj nagyon kis 
aktivitást mutatott, különösen a pisze denevér. Utóbbi fajtól csak 2 hangot sikerült 
rögzíteni. A pisze denevér egyébként nem kedveli az ilyen rendszeresen kezelt, cserjeszint 
nélküli, holt fában szegény erdőket. Valószínűleg ezért nem látogatják ezt a helyet a faj 
egyedei. A csonkafülű denevérek még valószínűleg nem érkeztek meg teljes létszámban a 
telelő helyükről, ezért észleltük csak ritka előfordulóként a vizsgált parkban. 

A megfigyelt denevérfajok közül a Nyctalus, a Pipistrellus és az Eptesicus fajok mindegyike 
a jelenlegi erdőszerkezeti struktúrát előnyben részesíti. Kedvelik a felnyíló erdőket, s ez a 
parkerdő állapot alkalmas számukra arra, hogy ott könnyen táplálkozni tudjanak. A 
Barbastella, a Myotis és a Plecotus nemzetségbe tartozó denevérfajok számára azonban ez 
a nyílt erdei környezet nem igazán kedvező, ezért fordulhat elő az, hogy ezeknek a 
fajoknak az egyedei csak ritkán keresik fel ezt a területet táplálkozás céljára. Különösen 
nem kedvez ez az erdőszerkezeti állapot a pisze denevérnek, ez a faj ugyanis a holt fában 
gazdag, természetes cserjeszegéllyel vagy cserjeszinttel rendelkező erdőket kedveli. 



 

 Az üdülőövezeti fejlesztés megvalósítására és üzemeltetésére 
vonatkozó természetvédelmi előírások 

A felmért, összesen 296 db faegyedre vonatkozó előírásokat és javaslatokat az alábbi 
térképen mutatjuk be: 



 

A védett bogárfaj élőhelyéül szolgáló, piros körrel jelölt faegyedeket mindenképpen meg 
kell hagyni.  

A sárga körrel jelölt, őshonos fajú fák lehetőség szerint meghagyandók annak érdekében, 
hogy a védett bogarak számára a későbbiekben élőhelyül szolgálhassanak. 



A meghagyott fák lombkoronájának talajra vetített területén, azok hosszú távú 
megmaradásának érdekében 40 cm-nél mélyebb réteget érintően építési munka nem 
végezhető! 

A lila körrel jelölt, már elpusztult fák meghagyandók, de az építési munkák igényei szerint 
csonkolhatók. A zöld körrel jelölt egyedek természetvédelmi szempontból azonnal 
kivághatók, míg a narancssárgákat 2021 őszén lehet teljes körűen eltávolítani a területről. 
A pusztuló vagy frissen elhalt tölgyek esetében a törésveszélyes ágak eltávolíthatók, de a 
még stabil törzseket minél tovább meg kell hagyni a bennük és rajtuk élő bogárfajok 
érdekében. 

A kivágott, élő kocsányos tölgy egyedek pótlására a parkosítás során nagyméretű 
(minimum 12 cm törzskerületű), földlabdás kocsányos tölgy csemeték ültetése javasolt a 
területre.  

A madarak védelme érdekében cinege és légykapó odúk kihelyezése ajánlott a megmaradó 
fákra.  

A denevérek szempontjából kerülni kell az erőteljes, felfelé irányuló éjszakai 
megvilágításokat. Ügyelni kell arra, hogy a fák koronáját közvetlenül semmiképp ne 
világítsák be a fényforrások. 

 

Összegzés 

A fenti korlátozások betartása, illetve a megfogalmazott javaslatok gyakorlati 
érvényesítése esetén az egykori Nagyerdei Kemping területének üdülőövezeti 
fejlesztése az ott található természeti értékekre semleges hatást gyakorol, védett, 
vagy fokozottan védett faj állományának sérülésével, csökkenésével nem jár sem a 
létesítés, sem pedig az üzemeltetés időszakában. 

Az érintett, Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek elnevezésű Különleges Természet-
megőrzési Terület jelölő élőhelyei, illetve fajai közül a felmérés során egy bogár 
(Cerambyx cerdo) és két denevérfaj (Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus) 
előfordulását mutattuk ki. Jelölő élőhely típusok, illetve a további jelölő fajok 
előfordulása a felmérés eredményei, valamint azok meglévő előfordulási adatai alapján, 
továbbá ökológiai igényeinek ismeretében teljes mértékben kizárható. Ennek megfelelően 
az üdülőövezeti fejlesztés Natura 2000 érintettsége a nagy hőscincér élőhelyeire (időd 
tölgyfák), illetve a két denevérfaj táplálkozó területére vonatkozóan értelmezhető. 

Az üdülőövezeti fejlesztés a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 
értelmében olyan beruházásnak minősül, amely nem szolgálja közvetlenül az érintett 
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, ahhoz nem feltétlenül szükséges. 
Fentiekben a terv kidolgozójának megbízásából megvizsgáltuk a beruházás által a Natura 
2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely-típusok természetvédelmi 
helyzetére gyakorolt várható hatásokat.  

Megállapítottuk, hogy a tervezett üdülőövezeti fejlesztés a javasolt korlátozások 
betartásával semmilyen káros hatást nem gyakorol a Debrecen-hajdúböszörményi 

tölgyesek elnevezésű Különleges Természet-megőrzési Terület jelölő élőhelyeinek, 
illetve fajainak a területen előforduló állományaira. 


