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Wilhelm Sándor 

Az Érmellék gerinces faunája 

 

 

„Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, 
Pocsolyás víz, sás, káka lakják. 
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna 
Oceánig hordják a habját.”  
 

– írja az Érmellék költőóriása, Ady Endre1, s én, amíg ide nem költöztem, kételkedés nélkül 
fogadtam el a szavait. Aztán kiderült, hogy a költői szabadság nagyon is közrejátszott a fenti 
sorok megfogalmazásában, hiszen az Ér nem a Krasznába, hanem Pocsajnál a Berettyóba 
ömlik, s a Sebes-, majd a Hármas-Körös viszi a habját Tiszába, Dunába  

Ahhoz, hogy megértsük, milyen is az Érmellék élővilága, s főleg, hogy miért olyan, ami-
lyen, a tájegység egyik neves kutatójának, a nemrég elhunyt Benedek Zoltán nagykárolyi föld-
rajztanárnak a munkáit kell ismernünk.2 Ő mutatta ki, hogy az az ÉNy–DK-irányulású törés-
vonal, amelynek mentén az Érmellék elnevezést viselő kistáj kialakult, a 250 millió évvel ez-
előtt, a földtörténeti kréta időszakban lesüllyedt Herciniai-hegyrendszer feldarabolódása során 
keletkezett. A területet elöntötte a Pannon-tenger, amelynek üledéke több száz méter vastag-
ságban rakódott rá a kristályos alapkőzetre. A geológiai újkorban vidékünk keleti peremén 
megkezdődött a Bükk és Meszes hegységek kiemelkedése, s a tenger vize nyugati irányba fo-
kozatosan visszahúzódott, beltengerré, majd tóvá zsugorodott. 

A geológiai negyedkorban a területen egymást váltogatták a glaciális és interglaciális perió-
dusok. Az utóbbiak során az olvadó jégtakaró vizét a kialakuló ősfolyók, a Tisza, Szamos, 
Kraszna elődei az Érmellék törésvonala mentén vezették le a Körösök irányába. Nem, a 
Kraszna vezette le tehát az Ér vizét, hanem éppen fordítva, s ez gyakran mind a mai napig így 
van, hiszen a Kraszna vize nagy áradások idején még most is át-átcsap az Érbe az Ákos köz-
ség közelében meglévő, zsilippel ellátott összekötő csatorna mentén. 

Az ősfolyók a magukkal sodort iszonyú mennyiségű hordalékot hatalmas méretű törme-
lékkúpok formájában rakták le a területen, s ez a folyamat addig tartott, míg a Szatmár-beregi 
síkság fokozatos süllyedésének eredményeként a nagy folyók egymás után hagyták el az Ér-
                                                 

1  Ady E.: Az Értől az Oceánig. 
2  Benedek Z.: Érmellék. Helios Kiadó. Orosháza, 1996. 



 96 

melléket, észak felé törve utat maguknak. A medencében visszamaradt törmelékkúpok kusza 
rendszerében az aránylag kis vízhozamú Ér folyócska szabadon kanyargott, s mivel a terület 
esése is csekély, terjedelmes mocsárvilágot alakított ki, holtágak, morotvák, lápok, tavak be-
láthatatlan szövevényét, amelyekből szigetszerűen emelkedtek ki a porongok, amelyeket csak 
áradások idején borított el a víz. A vizes területeken gazdag mocsári növény- és állatvilág ala-
kult ki, míg a szigeteket mocsári tölgyesek, a területet övező teraszokat pedig cseres tölgyesek 
foglalták el, amelyeknek szintén sajátos, és rendkívül gazdag állatvilága volt. 

Maga az Érmellék a már említett törésvonal mentén kialakult 50-60 km hosszúságú, 5-10 
km szélességű völgyet, s az ezt övező teraszokat, valamint az egész tájegységet kelet felől ha-
tároló Érmelléki-dombvidéket foglalja magába. Északon a Kraszna, délen a Berettyó meden-
céje határolja. Északnyugaton a Nyírség homokbuckái nyúlnak be a területre, míg délnyuga-
ton a lecsapolásig a Nagy-Sárrét mocsárvilágával egyesült. 

Egy ilyen változatos, rendkívül gazdag élővilágú terület már a legrégibb időktől magára 
vonta az ember figyelmét.3 Ha a pattintott kőkorszakból még csak elszórtan kerültek elő lele-
tek, a csiszolt kőkorszak Körös- és Tisza-kultúrájának időszakából már települések marad-
ványait sikerült a régészeknek megtalálni a medence egész hosszában. Az ezt követő rézkor-
szak leletei már szegényesebbek, ám annál jelentősebbek a bronzkori emlékek, hiszen erről a 
vidékről kapta a nevét a nagy területre kiterjedő Ottományi-kultúra, amelynek emberei meg-
telepedtek az Ér szigetein, s a kísérő teraszokon egyaránt. A Székelyhíd határában lévő Ökör-
vár-szigeten végzett ásatások során a vaddisznó-, őz-, szarvas-, bölény-maradványok mellett 
aprópénz nagyságú halpikkelyek tömege került elő, s nem véletlen, hogy a használati eszközök 
között méretes bronzhorgokat és agyagból égetett hálónehezékeket is találtak a régészek. 

Az őskortól folyamatosan lakott terület élővilágát jelentősen megváltoztatta az ember. Elő-
ször csak az erdőségeket élte fel, hiszen ezek biztosították számára az építő- és tüzelőanyagot, 
de kellett a hely a szántóföldeknek, később a gyümölcsösöknek és szőlőskerteknek egyaránt, s 
ezt az erdős, bozótos területek felégetésével sikerült elérnie. Ezek a beavatkozások egyelőre 
csak a szárazulatok, szigetek, teraszok eredeti élővilágát semmisítették meg, a mocsarak érin-
tetlenek maradtak. 

A lecsapolások a Tisza völgye általános vízrendezési munkálataival egy időben kezdődtek.4 
A Nagy-Sárrét lecsapolása és a Berettyó medrének kialakítása 1852-ben indult meg, az Ér 
medrének kiásása pedig 1859-ben, ám tíz év alatt Pocsajtól, az Ér torkolatától csupán Bihar-
diószegig jutottak el, amikor is a munkálatok félbeszakadtak. 

Az újabb beavatkozások csak az I. Világháborút követően kezdődtek el, amikor a trianoni 
határok védelmére megkezdték a II. Károlyról elnevezett erődvonal kialakítását. Ehhez Dió-
szeg és Éradony között kiásták az ú.n. Tankárkot, aminek töltését obekeknek nevezett vasbe-
ton bunkerekkel rakták meg. A II. Világháborút követően az obekeket felrobbantották, a vas-
beton darabokat a környék lakossága hasznosította, lakóházak alapozásához hordta el. A mo-

                                                 

3  Nánási Z.: Székelyhíd történeti monográfiája. Érmellék Egyesület. Székelyhíd, 2003. 
4  Benedek Z., i.m. 
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csárvilágot még a tankcsapdának kialakított, a határral párhuzamosan futó kanális is csak rész-
ben károsította, nem úgy, mint a Ceauşescu-korszak nagy vívmányaként számon tartott teljes 
lecsapolás. Ennek során egy kb. 90 km hosszúságú főcsatornát, valamint összességében 700 
km-t meghaladó hosszúságú mellékcsatorna hálózatot ástak ki, de nem sajnálták az energiát, 
hogy levezető csatornákat ássanak a legkisebb vízfoltok felszámolására is. Csupán a főcsator-
na kialakításához 13,9 millió m3 földet kellett megmozgatni. 

Ezzel aztán sikerült is tönkretenni, eltüntetni a hajdani csodálatos vízi világot. Az ered-
mény siralmas: teret nyert a szárazság, hiszen métereket esett a talajvíz szintje, jó néhány he-
lyen megindult a szikesedés, megkezdődött a gátak közé szorított csatornák feltöltődése. De 
ami a legfájdalmasabb, az a mérhetetlen természetrombolás, hiszen szinte nyomtalanul eltűnt 
a terület ékessége, a pótolhatatlan értékeket rejtő vízi élővilág, aminek messze földön nem 
volt párja. 

A kis esés miatt különösen a nyári kisvizek idején alig van a víznek sodrása, erős a feltöltő-
dés, s ha nem lesz pénz a folyamatos kotrásra, arra is van esély, hogy a terület ismét elmocsa-
rasodjék. Esős időben nem ritka, hogy ismét elborítja a víz a régi mocsarak területét. 

Az emberi beavatkozás egy másik, első pillantásra pozitív példája, hogy a homokbuckákat 
beerdősítették, de nem ám őshonos fafajtákkal, hanem az észak-amerikai eredetű tájidegen fe-
hér akáccal, amiből erőszakosan terjeszkedő invazív gyomfaj lett új hazájában. 

A lecsapolás előtt a terület vegetációjának legjellegzetesebb képviselői a vízi és mocsári nö-
vénytársulások voltak. A mocsarakat a lecsapolás előtt nagy kiterjedésű nádasok és gyékénye-
sek szegélyezték, ezeknek ma már a maradványai is ritkaságszámba mennek. Az ártéri erdők 
közül megritkultak a fűzesek, de főleg az égeresek. Csak ritka tanúi maradtak egy-egy hagyásfa 
formájában a nem is olyan régen kiterjedt területeket borító mocsári tölgyeseknek is. A mai 
kor erdei jórészt ültetettek, s legfeljebb az aljnövényzet elemei emlékeztetnek a hajdani erdő-
ségekre. 

Az állatvilág lecsapolás előtti állapotáról alig vannak ismereteink. Különösen hiányosak a 
gerinctelen faunára vonatkozó adatok, de a gerinces fauna többségére vonatkozó tudományos 
értékű leírások is hiányoznak. Herman Ottó, a nagy polihisztor is elkerülte vidékünket, ami-
kor Magyarország halait és népi halászatát kutatva megfordult az Ecsedi-lápon és a Sárréten 
is. A lecsapolást közvetlenül megelőző időszakból Bănărescu5 közöl néhány adatot a terület 
halfaunájáról. Hasonlóan kevés az adat a kétéltűekről, míg a terület hüllőiről Frivaldszky, 
majd később Méhely közöl adatokat.6 

Legtöbb ismerettel az Érmellék madárfaunájáról rendelkezünk, köszönhetően Kovács Já-
nosnak, a nyugalomba vonulása után Szalacson megtelepedett Afrika-kutatónak, valamint 
Dobay László neves zoológusnak, de leginkább Kovács János unokájának, dr. Andrássy Er-
nőnek. Ez a tragikus sorsú, 1956-ban meghurcolt érmihályfalvi körorvos végezte a legalapo-

                                                 

5  Bănărescu, P.: Pisces, Osteichthyes /in/ Fauna RPR, vol. XIII. 1964. 
6  Borovszky S. (szerk.): Bihar vármegye és Nagyvárad. 1901. 
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sabb ornitológiai gyűjtőmunkát az Érmelléken.7 Az erre vonatkozó adatokat Béczy Tamás és 
Kováts Lajos nagyváradi muzeológus rendszerezte. Kováts Lajos számos gyűjtőutat tett az 
Érmelléken, rengeteg saját megfigyelési adattal gazdagította a vidék madárvilágára vonatkozó 
ismereteket.8 

A gerincesek közül az emlősöket 56 faj képviseli. Sünök, cickányok, vakond képviselik a 
rovarevőket. 12 denevérfajt tartanak itt számon, köztük a patkósorrú, denevérek (Rhinolophus) 
három faját, a hosszúfülű denevért (Plecotus auritus), a törpe denevért (Pipistrellus pipistrellus) és 
másokat.  

A mezei nyúl állománya változó, a vadászok mellett az orvvadászok is ritkítják, de meg-
szenvedte a közelmúlt fölös vegyszerezésének káros hatásait is. A rágcsálók közül gyakoriak a 
mezei egerek, pockok, patkányok, az erdőkben a mókus és a mogyorós pele, s bár ritka, elő-
fordul a földikutya (Spalax leucodon) is. Szép számmal van még hörcsög és ürge, annak ellenére, 
hogy nem is olyan rég a hörcsögölés még elterjedt népi foglalkozás volt a vidéken. Az Érben, 
de a mellékvizeiben is terjeszkedik az eredetileg prémjéért telepített észak-amerikai pézsmapo-
cok (Ondatra zibethicus). A ragadozók közül gyakorlatilag eltűnt a farkas, ritka a borz, gyakori 
viszont a róka. A vidra csak alkalomszerűen fordul elő. Az erdők megritkulásával a kisragado-
zók, nyest, hermelin, menyét, görény és a vadmacska állománya is megcsappant. Terjeszkedő-
ben van a vaddisznó, stabil állománya van az őznek, ám egyre ritkább a szarvas. 

A madarak közül Kováts Lajos 207 fajt sorol fel, amelyek közül 17,9% állandó, míg 
43,5% a területen költő nyári vendég, 28,9%-ot képviselnek az átvonuló fajok, ami azt jelzi, 
hogy az Ér völgye rendkívüli fontossággal bír a madárvonulás szempontjából. Az élőhelyek 
szerinti megoszlás alapján az általa felsorolt fajok 43,6%-a, tehát majdnem fele a mocsári élő-
helyekhez kötődik. 

A 132 faj közül, amelyik az Érmelléken költ, vagy a szakirodalom tanúsága szerint költött, 
az említett szerző úgy találja, hogy 1966 és 1977 között, tehát a mocsárvilág lecsapolásának 
hatására eltűnt ezek 7,6%-a, eltűnőben van 21,2%, míg csökkenő tendenciát mutat 58,3%. A 
XIX. században, a nyíresek eltűnésével egy időben tűnt el a nyírfajd (Lyrurus tetrix), majd a 
mezőgazdaság térhódításával a túzok (Otis tarda) is elköltözött a területről, bár néha még fel-
tűnik egy-egy kóborló példánya. 

A mocsarak lecsapolásával megszűnt a fészkelőhelye a batlának, kanalasgémnek, függő- és 
barkós cinegének, ezek a fajok ma már alkalmi vendégként sem fordulnak elő a vidéken. Csak 
átvonulóként jelentkezik a legtöbb vadliba, lilik és vadkacsa-faj, bár az 1970-es években még 
tőkés récék (Anas platirhynchos) több százas tömegét láttuk őszi vonuláskor a Gálospetri mel-
letti Hartyásban. A vonuló darvak már le se szállnak, bár valószínűleg költöttek is annak ide-
jén az összefüggő nádasokban. Alkalom adtán egy-egy hattyúpár még fészkel a szalacsi ha-
lastó nádszegélyében, s feltűnik néhány táplálékot kereső kiskócsag (Egretta garzetta) is a kör-
nyéken (1. fénykép). 

 

                                                 

7  Nánási Z.: Dr. Andrássy Ernő az Érmellék utolsó polihisztora. Partiumi Füzetek, 24. 2003. 
8  Kováts L.: Az Érmellék madárvilága. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged.  
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1. fénykép: Kiskócsag 
 
Mezőgazdasági művelés alá kerültek a nem is olyan rég sirályok és szerkők hadának fész-

kelő helyet biztosító szigetek, s a számos ismert gémtelepből is csak egy maradt meg Székely-
híd mellett, az érolaszi erdő százados tölgyfáin (2. fénykép). 

 

 

2. fénykép: Gémtelep az érolaszi erdőben 
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A ragadozó madarak száma is alaposan megfogyatkozott. A leggyakrabban előforduló nap-
pali ragadozó az egerészölyv (Buteo buteo), ami fészkel is a területen. Télen az északról érkező 
gatyás ölyv (Buteo lagopus) is megfigyelhető az út menti fákon, villanyoszlopokon. Templom-
tornyokban gyakori fészkelő a vörös vércse (Falco tinnunculus), a kékvércse (Falco vespertinus) vi-
szont ritkaságszámba megy. Az erdők visszaszorulásával a héja (Accipiter gentilis) állománya is 
megfogyatkozott, s a nádasok eltűnésével hasonló sorsra jutottak a rétihéják is. A baglyok kö-
zül az erdei fülesbagoly (Asio otus) jó néhány példánya szokott gyülekezni telente a parkok, 
templomkertek fáin, s bár kisebb számban, gyöngybagoly (Tyto alba) is fészkel a templomtor-
nyokban, s a kuvik (Athene noctua) jellegzetes hangját is hallani lehet nyári éjszakákon. 

Az Érmellék hüllőfaunája szegényes. Az európaszerte erősen ritkuló mocsári teknős 
(Emys orbicularis) (3. fénykép) még elég gyakori a folyó egész hosszában, s a megmaradt vizes te-
rületeken egyaránt. A gyíkokat a gyakoribb fürge gyík (Lacerta agilis) és a ritkább, mutatós 
zöldgyík (L. viridis) képviseli, míg a kígyók közül a rézsikló (Coronella austriaca) és a vízisikló 
(Natrix natrix) található meg. 

 

 

3. fénykép: Mocsári teknős 
 
A farkos kétéltűek közül a tarajos gőte (Triturus cristatus) és a pettyes gőte (Lissotriton 

vulgaris) még mindig gyakori a környéken. A békák közül elterjedt a levelibéka (Hyla arborea), 
míg a varangyok közül a zöld varangy (Epiladea viridis) a gyakoribb, de szaporodási időszakban 
látszik, hogy a barna varangy (Bufo bufo) sem ritka. Általános elterjedésű a sárgahasú unka 
(Bombina variegata), de a dombvidéki szakaszon a vöröshasú unka (B. bombina), sőt a két faj hib-
ridje is előfordul. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) inkább a lazább talajú területeken található, 
de rejtőzködő életmódja miatt ritkán kerül szem elé. A mocsaras, nedves területeken még igen 
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gyakori a tavi béka (Pelophylax ridibunda) és a kecskebéka (P. esculenta), az erdőkben pedig az er-
dei béka (Rana dalmatina). Nagyon megritkult, s néha kerül szem elé az egyik legszebb békafa-
junk, a szaporodás idején égszínkék nászruhában pompázó mocsári béka (R. arvalis). A leveli-
béka (Hyla arborea) esőkérő koncertje is fel-felharsan még a lombok között. 

Halbiológus lévén, utoljára hagytam az Érmellék halfaunáját, amelyet 1968 óta tanulmá-
nyozok. Tanulmányaim elsősorban az Ér alsó, Bihar megyei szakaszára terjedtek ki, de sajnos, 
ezek jórészt a lecsapolás utáni periódust érintik. Az évek során összegyűlt adatokat 1997-ben 
közöltem9, ekkor 24 fajt tartottam számon, amelyekből 20 faj őshonos, 4 pedig betelepített 
idegen eredetű, ezek a razbóra (Pseudorasbora parva), ezüstkárász (Carassius auratus), törpeharcsa 
(Ameiurus nebulosus) és a naphal (Lepomis gibbosus). Már ekkor eltűnt a területről a lesőharcsa 
(Silurus glanis), megjelentek viszont olyan reofil elemek, mint a domolykó (Leuciscus cephalus) és 
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus). 2000-ben alkalmam nyílt egy, az Ér völgye egészét átfo-
gó kutató utat tenni, ennek során modern eszközökkel mértük fel a terület halállományát.10 A 
dombvidéki szakaszon olyan, a területről eddig nem ismert halfajokat is találtunk, mint a nyúl-
domolykó (Leuciscus leuciscus), homoki küllő (Gobio kessleri) és kövicsík (Barbatula barbatula). Az 
egyes fajok egyedszámának általános csökkenése mellett felfedezhető volt a reofil halfajok tér-
hódítása a stagnofil és limnofil fajok kárára. Eltűntek olyan fajok, mint a dévér (Abramis 
brama), széles kárász (Carassius carassius), compó (Tinca tinca) és vágódurbincs (Gymnocephalus 
cernuus), a síkvidéki szakaszon előkerült viszont a balin (Aspius aspius) és a széles durbincs 
(Gymnocephalus baloni), ezek új fajok a térség számára. 

Az új fajok beáramlása folyamatosan tart. 1997-ben fedeztem fel a fekete törpeharcsa 
(Ameiurus melas) (4. fénykép) jelenlétét az Érben, ami nem csak az Érmellék, hanem Románia 
számára is új fajnak bizonyult.11 Majd 2005-ben a tarka géb (Proterorhinus marmoratus) első pél-
dányát hozták el hozzám a horgászok. Míg az előző faj észak-amerikai eredetű, s a Magyaror-
szágra betelepített állománya kezdett el kelet felé terjeszkedni, addig az utóbbi őshonos Ro-
mánia területén, hiszen egy ponto-kaszpikus fajról van szó, ami a globális felmelegedés hatá-
sára indult el a Fekete-tenger partvidékéről fölfelé a Dunán és mellékfolyóin, s a Tisza, Körös, 
Berettyó közvetítésével jutott el hozzánk. 

 

                                                 

9  Bănărescu, P.M.–Telcean, I.–Bacalu, P.–Harka, Á.–Wilhelm, S.: The fish fauna of the Cris/Körös river 
basin. Tiscia monograph series. 1997. 

10  Wilhelm, A.–Ardelean, G.–Sallai, Z.: Fauna ihtiologică a bazinului râului Ier. Satu Mare Studii şi 
Comunicări. Seria Şt. Nat. II-III. 2001-2002. 

11  Wilhelm, A.: Black bullhead (Ictalurus melas Rafinesque, 1820). (Pisces: Ostariophysi: Bagroidea), a new 
species of fish recently found in romanian waters. Trav. Mus. Natl. Hist. Nat. „Grigore Antipa”. XL. 
1998. 
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4. fénykép: Fekete törpeharcsa, új halfaj Románia számára 
 
A legnagyobb értéket a terület halai közül a lápi póc (Umbra krameri) (5. fénykép), ez a nem-

zetközi szinten szigorúan védett faj képviseli, aminek elterjedését vizsgálva annak idején ver-
senyt futottam a lecsapolókkal: ha én felfedeztem egy új lelőhelyét, ők tönkretettek egyet, s ez 
így folytatódott.12  

 

 

5. fénykép: A szigorúan védett lápi póc 

                                                 

12  Wilhelm, A.: Ţigănuşul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului. Crisia. Oradea, XVII. 1987. 
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Szerencsére a nagy lecsapolási őrület elcsitulásával is maradtak olyan területek, ahol ez a 
csodás kis halacska jól érzi magát a vidékünkön. Ugyancsak veszélyeztetett faj a kurta baing 
(Leucaspius delineatus), amely változó számban, de állandóan jelen van a területen. Külön ki kell 
térnem a hajdan érmelléki specialitásnak számító réti csík (Misgurnus fossilis) esetére, ami a le-
csapolás előtt akkora tömegben volt jelen a mocsarakban, hogy a halászok egy külön cso-
portja, a csíkászok fogták és értékesítették ipari mennyiségben, mára viszont csak töredék 
állományai maradtak fent egy-egy elszigetelt területen (6. fénykép). 

 

 

6. fénykép: A hajdan tömeges réti csík 
 
Egészében véve, megállapíthatjuk, hogy az Érmellék gerinces faunája még most is rendkí-

vül gazdag, annak ellenére, hogy az emberi beavatkozások pusztító hatása ezen a vidéken hat-
ványozottan érvényesült. Csak részben lehet megnyugtató, hogy a területet felvették a 
NATURA 2000-es védett övezetek listájára. Egyedüli hathatós megoldásnak az látszik, ha si-
kerülne megvalósítani a terület részleges visszamocsarasítását, s az így visszanyert területekre 
ökoturizmust alapítva a helyi lakosságot is érdekeltté tennénk a természeti értékek védelmé-
ben. 

 






