
Nyugat-Európában Az év madara és Az év vadvirága prog-
ramoknak már sok évtizedes hagyománya van. Hazánkban,
minden más civil szervezetet messze megelõzve, elõször
1979-ben választotta meg a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület az év madarát, akkor a gyurgyala-
got. A kezdeményezés célja az, hogy felhívják a figyelmet
egy védett, veszélyeztetett fajra, amelyet abban az évben
fokozottan kutatnak és igyekeznek minél többet tenni a vé-
delme érdekében. Az elmúlt évtizedek során lassan-lassan
kiforrta magát Az év madara program. 

Idõrendi sorrendben Az év fája program következett, amelyet
elõször 1996-ban hirdettek meg. Az elmúlt évtizedben azután a
különbözõ civil szervezetek sorra jelentették be az újabb és
újabb év élõlényei programokat. Ezekkel a
szervezõk a természet szeretete és védelme
mellett az év kiválasztott élõlényére kíván-
ják irányítani a figyelmet, elõsegítve annak
minél szélesebb körben való megismerését.
A kiválasztás több esetben a nagyközönség
bevonásával, internetes szavazáson dõl el.

Idén az év vadvirágának a fehér szeg-
fûket választották. Öt, egymáshoz igen ha-
sonló faj és alfaj tartozik ebbe a csoportba,
a kései (képünkön), a balti, a korai, az Ist-
ván király-szegfû és a Lumnitzer-szegfû,
melyek mindegyike védett. Közülük a
pannon bennszülött kései szegfû a
leggyakoribb. Párnás megjelenésûek, le-
veleik mereven szálasak, a hajtások csú-
csán található az egy vagy több, rojtos
szirmú, viszonylag nagy és illatos, fehér
virág. Számos tényezõ veszélyezteti állományaikat, köztük
élõhelyeik megszûnése, átalakulása. Egyes populációikat
erõsen veszélyezteti a hibridizáció.

Ebben az évben már 20. alkalommal választották meg az
év fáját, most a kocsányos tölgyet. A tölgyek a Kárpát-meden-
ce meghatározó, erdõalkotó fafajai, közülük az idei év fája leg-
inkább az Alföldre jellemzõ.

Az év gombájának idén a sötét trombitagombát választot-
ták. Tölcsér alakú termõteste alul hegyesen végzõdik, felül
kifelé hajló, lebenyes pereme van. Termõrétege majdnem si-
ma, a lemezek hiányoznak. Színe fekete, gyakran lilás árnya-

latú, emiatt a nedves õszi erdõkben nehéz észrevenni. Ha-
zánkban gyakori faj, helyenként tömegesen fordul elõ. A
bükk- és tölgyerdõk jellemzõ faja, mivel e fafajok mikorrhiza
gombája. Nagyon ízletes gomba, szárítva kitûnõ fûszer.

A Magyar Rovartani Társaság az év rovarának a nagy
szentjánosbogarat választotta. Az éjszakai életmódú szentjá-
nosbogarak legjellemzõbb tulajdonsága, hogy képesek világí-
tani. Az év rovara 10-17 mm hosszú, sötét feketésbarna, mind-
két ivarnak világítószerve van a potroh utolsó szelvényében.
Úgynevezett hideg fényt bocsátanak ki. A hímek repülnek, így
keresik fel a lárvaszerû, röpképtelen nõstényeket. Egymásra
találásukhoz nélkülözhetetlen a fény. Elsõsorban síkvidéki er-
deink gyakori faja. Meleg, nyári éjszakákon a szárnyas, világí-
tó hímek röpködve keresik a fû között ülõ világító nõsténye-

ket. Az Európai Fizikai Társulat 2015-öt a
fény nemzetközi évének nyilvánította. En-
nek tükrében igazán szerencsés választás
ebben az évben az év rovara.

A Magyar Haltani Társaság által szer-
vezett szavazás alapján az év hala  a ke-
csege. Belsõ vázát porcok alkotják. Külö-
nös megjelenése miatt vizeink egyik leg-
mutatósabb hala. Feje megnyúlt, ormány-
ban végzõdik. Táplálékát a víz fenekén
szedi össze. Hazánk minden nagyobb fo-
lyójában elõfordul. Lassú növekedésû, a
60 cm-es testhosszat általában a hetedik
évében éri el. Nagyon kényes a víz-
szennyezésekre. Hazai állománya annyira
megfogyatkozott, hogy tavaly kivették a
fogható halak listájából.

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Kétéltû- és Hüllõvédelmi Szakosztálya évente
felváltva választja meg az év kétéltûjét, illetve az év hüllõjét.
2015-ben a dunai tarajos gõte lett az év kétéltûje. A múlt század
végén derült ki, hogy önálló faj. Hazánk leggyakoribb tarajos
gõtéje, a becslések szerint nálunk él a világállomány közel fele.
12-13 cm-es hosszával a nagyobb termetû gõték közé tartozik.
Hátoldala fekete vagy sötétbarna, amelyet sötét foltok tarkíta-
nak. Tavasszal a nászruhás hímek a szem vonalától a farok vé-
géig magas tarajat viselnek. A leginkább vízhez kötõdõ gõténk.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hon-
lapján meghirdetett szavazáson választhatták ki a madárbará-
tok az év madarát, amelyet a búbosbanka nyert. (Ld. cik-
künket a következõ lapszámban)

Az év emlõse program az egyik legújabb, hiszen 2015-ben
másodszor hirdette meg a VADONLESÕ Program a támogató
szakmai szervezetekkel egyeztetve. Az idén az ürge lett az év
emlõse. Az ürge arasznyi nagyságú, vörösesszürke bundájú,
fokozottan védett rágcsálónk. Európa keleti, délkeleti rövid-
füvû pusztáinak a lakója. Hazánkban szórványosan sokfelé
elõfordul. Kolóniákban él, de minden egyednek külön járat-
rendszere van. Táplálékának zömét az élõhelyén elõforduló
füvek és egyéb lágy szárú növények alkotják, de olykor rova-
rokat is fogyaszt. Élõhelyeinek felszántásával populációi
meglehetõsen elszigetelõdtek. Ritka, fokozottan védett raga-
dozó madaraink, így a kerecsensólyom és a parlagi sas egyik
kedvenc zsákmányállata.
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Az év élõlényei 2015-ben

Dunai tarajos gõte


