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A fajok, amelyek a WWF szerint kiemelt veszélyben vannak,
a következôk: az ibériai hiúz (Lynx pardinus), a barnamed-
ve (Ursus arctos), a barna delfin (Phocaena phocaena), a ba-
rátfóka (Monachus monachus), a görög teknôs (Testudo
gracea), a folyami kagyló (Unio crassus), a közönséges lazac
(Salmo salar), a lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), a Bol-
dogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) és a haris
(Crex crex).

A Magyarországon is elôforduló fajok 
a következôk:

Folyami kagyló (Unio crassus)
Álló- és folyóvizekben, haltáplálékként és vízszûrô, -tisztító

szerepük miatt jelentôsek. Nagy tömegû gyûjtésük és a víz-
szennyezôdés folytán számuk hazai vizeinkben egyre csökken.

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) társneve:
mocsári tarkalepke

Nyugat-dunántúli láprétek, havasi rétek veszélyeztetett
lepkéje. Délibb vidékeken nagyobb, sötétebb narancsszínû,
havasokon kisebb, halványabb színezésû. Hernyója az
ördögharaptafüvön fejlôdik, bábja zöldesfehér, fekete pon-
tokkal tarkázott. Évente egy nemzedéke van, május–július-
ban repül.

Eszmei értéke: 10 000 Ft.

Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)
társnevei: rigópohár, papucskosbor

Egyik legpompásabb hazai orchideánk. Bogárcsapdaként
szolgáló mézajka élénk világossárga, a többi lepellevél bordó
színû. Legtöbbször bokorerdôk és tisztások szegélyén szálan-
ként fordul elô, legnagyobb összefüggô hazai állománya a
Bükk-hegységben található. Sajátos életmódja miatt át nem
telepíthetô és nem szaporítható, ezért csak eredeti termôhe-
lyén tartható fenn. Élôhelyének bolygatására érzékenyen re-
agál. Erôsen pusztuló, veszélyeztetett faj.

Eszmei értéke: 50 000 Ft.

Haris (Crex crex)
társnevei: hars, kétkés, ôrmadár
Kisebb a fogolynál, tollazata fakó rozsdaszínû, begye

hamvasszürke, lábai és csôre hússzínûek. Nálunk nedves ré-
teken és kaszálókon tanyázik. Költözô madár, május elején
érkezik és szeptemberben vonul el. Jellemzô recsegô hangja
van. A magas fû között él, tojásait mohával bélelt földkapa-
rásba rakja. Tápláléka rovarokból, férgekbôl áll; nagy étvá-
gyú, így ezekbôl sokat elpusztít, mezôgazdasági szempont-
ból hasznos.

Eszmei értéke: 250 000 Ft.

Fajok végveszélyben!

Joglesen
Magyar Közlöny
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