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A 10 hektár területű Csizmár-ér, másnéven Szőlőskei-Holt-Bodrog a Bodrog folyó múlt századi
szabályozása során keletkezett holtága, amely mintegy 3,3 km hosszan, 30 méter szélességben
húzódik a folyó balparti hullámterén, Sárospatak közigazgatási területén. Átlagos vízmélysége 60 cm,
víztérfogata 60 ezer m3. A patkó alakú holtág által közrezárt terület (Szőlőske), valamint annak tágabb
környezete - közel 500 hektáron - képezte a hidrológiai, botanikai és zoológiai felmérés
mintaterületét. A tanulmány célja, hogy bemutassa a terület természeti állapotát, valamint a
hidrológiai viszonyokat figyelembe véve megoldásokat javasoljon a holtág vízutánpótlásának
biztosítására, amely elengedhetetlen az itt kialakult élővilág fennmaradása érdekében.

A vizsgált terület elhelyezkedése
A 65 km hosszú Bodrog folyó 5 nagyobb folyó összefolyásából ered (Tapoly, Ondava, Laborc, Ung,
Latorca), majd Tokajnál torkollik a Tiszába. Vízgyűjtő területe 13.500 km2, amelynek nagyobbik része
Szlovákiában és Ukrajnában található. A Bodrognak néhány kisebb mellékfolyója van: a Ronyva, a
Radvány és a Tolcsva.
A Bodrog szabályozása az 1860-a évekre nyúlik vissza, amikor a túlfejlett kanyarulatokat levágták az
árvizek levonulásának gyorsítására. Összesen 15 átmetszés történt, amelynek következtében a folyó
25,5 km-rel lett rövidebb a magyar szakaszon.
A Bodrog hidrológiai viszonyait meghatározza a vízgyűjtő éghajlata, domborzata, valamint a
mellékfolyóinak vízjárása. 1954-től kezdődően a Tiszalöki Vízlépcső megépülése jelentősen
befolyásolja a folyó vízállásának alakulását. A Bodrogon három vízmércét észlelnek: a
bodrogszerdahelyi, a felsőberecki és a sárospataki vízmércét. A Csizmár-víz szempontjából a
sárospataki vízmérce vízállását érdemes vizsgálni.
A holtágnak a Bodroggal természetes vízjárási kapcsolata nincsen. Az északi ága teljesen
feliszapolódott, de a déli ágon is megindult ennek folyamata. Mindössze egy keskeny szakasz van,
ami átjárható, és amin keresztül a holtág vízkészlete áradások alkalmával frissülhet, itt lehetséges
még feltöltődés-leürülés. A sárospataki vízmércén mért 290 cm-es vízállás felett fordulhat ez elő. A
Bodrog természetes vízjárása a Tiszalöki Vízlépcső beüzemelésétől kezdve megszűnt, a folyón
duzzasztott víztér alakult ki, ahol a vízállás 210-240 cm között ingadozik. A vízjárást alapvetően
befolyásolja a csapadék mennyisége, valamint időbeli eloszlása.
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A vizsgált terület térképe a folyószabályozás előtt (II. katonai felmérés), és űrfelvételen 2018-ban

Elmondható, hogy a korábban jellemző, hóolvadásból származó tavaszi árhullámok elmaradnak, és
jellemzően több kisebb árhullám figyelhető meg esőzés következtében. 2011-2021. között igen
gyakoriak voltak a 290 cm-t meghaladó vízállások, éves szinten 81-161 nap, ami arányaiban 22-44%-ot jelent. A 2020-2021-es téli árhullám idején folyamatosan 85 napon keresztül haladta meg a vízállás
a 290 cm-t, azaz ennyi ideig volt lehetséges a holtág és a hullámtér feltöltődése. A mintaterület
feltöltődése nyilvánvalóan hatással van az itt megtalálható értékes élővilágra is. Ezért szükséges
olyan vízutánpótlási lehetőségek kidolgozása és megvalósítása, amelyek biztosítani tudják a jelenlegi
élőhelyek fennmaradását. Erre kétféle vízvisszatartási javaslat kínálkozik. A revitalizációs célú kotrás
során a holtágat tápláló fok medrét szükséges mélyíteni a Bodrog duzzasztott vízszintjéhez igazítva,
így biztosítva a folyamatos vízkicserélődést. Ez a beavatkozás azonban jelentősen megzavarná a
kialakult életközösséget és hosszabb távon csak erősítené a hordaléklerakódást. Valódi megoldást a
műtárgyas vízvisszatartás jelentene a holtág déli ágán, ahol műtárgyak elhelyezésével lehetséges
lenne megfogni az elszivárgó vizeket. Ezért mintegy 200 méteres szakaszon indokolt az invazív,
lefolyást gátló növényzet eltávolítása. Két műtárgy típus javasolt: az egyik változat a CS típusú
csappantyús műtárgy, a másik a BZ-II típusú, kéttáblás vízszintszabályozó bukózsilip alsó öblítéssel. Az
ajánlott megoldási lehetőség megvalósítása esetén a mintaterület megfelelő vízellátottsága
biztosítottá válik, lehetővé téve a kívánatos ökológiai állapot létrejöttét. Új élőhelyek alakulhatnak ki,
amely a fajdiverzitás növekedését eredményezi.
A vizsgált terület botanikai felmérése légifelvételek térinformatikai vizsgálatával kezdődött, majd
2020. júniusában és szeptemberében terepi bejárásra került sor, összesen 5 alkalommal. A felvett
adatok alapján készült el az élőhelytérképezés, amely az élőhelyfoltok természetességét és a védett
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növényfajok állományát is rögzíti. A felmérés eredményeképpen elmondható, hogy a terület a
Bodrog hullámterének - zömében jó természetességű élőhelyekből álló - része. Mivel hazánk alföldi
területeinek jelentős részét már az ember ármentesítette, majd világszinten is jelentős mértékben
felszántotta, a vizsgált területhez hasonló élőhelyek rendkívül értékesnek tekinthetőek. A teljes
terület 15 százalékát hasznosítják szántó művelési ágban a Kálnok-dűlőben, ahol minden évben
kukoricát termesztenek. Megközelítőleg hasonló területrészt kaszálóként hasznosítanak, évi egyszeri
kaszálással a Szőlőske- és Szállás-dűlő területein. A legeltetéssel, majd kaszálással hasznosított
területek az elmúlt 35 év alatt közel felére zsugorodtak, hiszen idővel megszűnt a legeltetés és egyre
kevesebb volt a szénaigény is. A felhagyott területeken megindult a beerdősülés folyamata, amely
magával hozza az inváziós fajok megjelenését is. Különösen a gyalogakác, a zöld juhar és az amerikai
kőris találhatóak meg növekvő egyedszámban, elfoglalva az őshonos fajok élőhelyeit.
Európa biodiverzitásának megőrzésében jelentős szerepe van a térképezett területhez hasonló
élőhelykomplexeknek. A morotvában és partján még olyan élőhelyekkel találkozhatunk, melyek a
folyószabályozások előtti állapotokat idézik, melyekben tömegesek néhol a védett fajok és melyekbe
jelentős mértékben még nem hatoltak be az őshonos fajokból álló élőhelyek működését zavaró
inváziós fajok. A vizsgált 92 élőhelyfoltból 40 sorolható a természetközeli és természetes állapotú
élőhelyek közé. A Csizmár környékén legértékesebbnek a hínártársulásokat, a harmatkásás,
békabuzogányos és magassásos mocsarakat tartjuk. Ez utóbbiak esetében megjegyzendő, hogy az
éles sás alkotta, kissé zsombékos élőhely számos állatfaj (vízi madarak, réti csík, stb.) számára is igen
jó élőhelyet jelent.

A vizsgált terület felszínborítása a II. katonai felmérés idején és a 2000-es évek elején
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Értékes vizes élőhely a Csizmár területén (Fotó: Molnár Antal)

Rendkívül értékesek napjainkban a keményfás ártéri ligeterdők is, melynek szép, de kis kiterjedésű
maradványa is előkerült a területről. Vizsgálataink során összesen 12 védett növényfaj egyedét
tudtuk detektálni, amelyek a következők: réti iszalag, inas gyíkvirág, dunai szegfű, szálkás pajzsika,
kornistárnics, tiszaparti margitvirág, nyári tőzike, fehér tündérrózsa, szibériai nőszirom, hosszúlevelű
veronika, rucaöröm, sulyom. Ezek közül több faj (dunai szegfű, fehér tündérrózsa, nyári tőzike) több
ezres egyedszámú állományát mértük fel.
Nem zárható ki azonban egyéb ritka fajok előkerülése sem, hiszen a felmérés korlátozott időtartamú
volt. Érdemes megemlíteni még néhány jelentős méretű famatuzsálemet a Szőlőske-dűlőben: egy
legalább 200 éves kocsányos tölgyet vagy az óriás füzeket.

Nyári tőzike (Fotó: Molnár Antal)

Szibériai nőszirom (Fotó: Molnár Antal)
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2020. tavasztól őszig 7 alkalommal került sor a terület zoológiai felmérésére, amely az emlősökre és a
madárfajokra korlátozódott. A tanulmányban a vizuálisan megfigyelt nagyobb emlősállatok
felsorolása történt meg. Az emlősállatok teljes körű felmérése, azok vizsgálata nagymértékben
színesítené a fajlistát, hiszen sok rágcsáló és rovarevő kisemlős számára is nagyszerű az élőhely. A
hazai védett fajok közül állandó jelenléte bizonyított a vidrának, a holtág partjai mentén több üreget
is lehetett látni. Csapásai három különböző helyen is előkerültek. Fellelhető még az eurázsiai hód,
amelyről az épülő hódvár, valamint rágásnyomok tanúskodtak. A mogyorós pele leggyakoribb
pelefajunk, amely fészkét főként bokrokra építi. A miller vízicickány jelenlétére télen hátrahagyott
kitinpáncélja utalt, valamint egy elpusztult egyedet is fel lehetett fedezni. A hermelin jól rejtőzködik a
magas növényzetben, így nehezen kutatható faj. Nyomait leginkább hóborította felszínen érdemes
keresni. A nyuszt szintén jó rejtőzködő, az odvas fák üregei megfelelő szaporodó helyet biztosítanak
számára. A vadmacska bár inkább középhegységeinkben él, ártéri erdőségekben is megtalálja az
életfeltételeit. Jelenlétéről főleg lábnyomai árulkodtak, de vadászat közben sikerült lencsevégre is
kapni.
A nem védett emlősök közül lehetett találkozni a mezei nyúllal, a rágcsálók közül a közönséges
kószapocokkal, törpeegérrel. Ragadozók közül előfordult a vörös róka, az aranysakál, az európai borz,
míg a párosujjú patások közül a vaddisznó, az európai őz és a gímszarvas. A kutatott terület kiválóan
alkalmas a hazánkban nem őshonos élőlények befogadására. Leglátványosabban és legintenzívebben
az emlősök tekintetében kísérhetjük ezt figyelemmel, hiszen megtalálható itt a nyestkutya vagy az
észak-amerikai mosómedve is. Mindkettő Észak-Amerikában őshonos faj, és főleg éjjel aktívak.
Utóbbi nyomait a holtágat a Bodroggal összekötő csatorna mellett és a Bodrog iszapos helyein
sikerült felfedezni. Ezen idegenhonos fajok minden bizonnyal negatív hatással lesznek az őshonos
életközösségekre, visszaszorításukban fontos szerep jut a helyi vadásztársaságoknak.
A vizsgált terület ártéri puhafa ligeterdői rendkívül gazdag madárvilágnak adnak otthont. Korábban a
nyílt rétek legeltetéses hasznosítása minden bizonnyal gazdagabb madárvilágot tartott fenn. A csak
kaszálással való hasznosítás elszegényítette a réteken élő madárfajok életkörülményeit, így az ilyen
területeken volt a legkisebb létszámban megfigyelhető a fészkelő madarak száma, de a kaszálást
követően fehér gólyák, barna rétihéják és vörös vércsék látogatták. A holtág vize kora tavasszal sok
vonuló és táplálkozó madárfajnak biztosít nyugodt pihenő helyet. Ekkor csörgő récék, tőkés récék,
böjti récék, barátrécék, kontyos récék, kercerécék, búbos vöcsök és kisbukók is megfigyelhetőek.

Búbos vöcsök (Fotó: Molnár Antal)
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A nagy kócsag a holtág partján állandóan megfigyelhető, míg a kis kócsag a korábbi évekhez képest
egyre ritkább vendég. A bakcsó fiatalabb és idősebb példányai egyaránt megfigyelhetők voltak, bár a
korábbi években nagyobb egyedszámban voltak jelen. A gémfélék közül a szürke és vörös gém
rendszeresen a holtágban kereste táplálékát. Általánosságban elmondható a fekete gólyáról, hogy az
ártereken fészkelő párok száma csökkenést mutat, azonban két fekete gólya fészkelőpár is
azonosítható a területen. Szintén két fészkét lehetett megtalálni a bütykös hattyúnak is. Ritka vendég
volt vonulásban a halászsas, a kékes rétihéja azonban rendszeres. A holtág belső ívében hatalmas
fészket épített a rétisas egy szürkenyárra, ahol 2017 óta sikeresen költ. Szintén nyárfára tette fészkét
a héja a gát ártéri oldalán. Télen énekes madárfajok látogatták a területet. Megfigyelhetőek voltak
fenyőpintyek ősszel és tavasszal, télen süvöltők és fenyőrigók nagyobb csapatai. A teljesség igénye
nélkül a következő madárfajok felmérése történt meg az említetteken kívül: haris, vízityúk, erdei
cankó, réti- és billegető cankó, vadgerle, kakukk, uhu, macskabagoly, jégmadár, hamvas és zöld küllő,
nagy, közép, és kis fakopáncs, vörösbegy, fülemüle, karvalyposzáta, barátposzáta, szürke légykapó,
őszapó, sárgarigó, holló, meggyvágó, citromsármány, sordély. Összességében megállapítható, hogy a
jelenlegi állapothoz alkalmazkodott ott fészkelő, táplálkozó és pihenő madárvilág nagy
természetvédelmi értéket képvisel.
A védett emlősállatok és madarak védelme érdekében továbbra is biztosítani szükséges a terület
zavartalanságát. Némi zavarást csupán a gazdálkodással járó tevékenység és a horgászat okoz. Az itt
található élőlények megóvása, sőt életkörülményeik javítása elsődleges feladat. Minden ott folyó
tevékenységnek ezt a célt kell szolgálnia!

A Csizmár-holtág és az általa közrezárt Szőlőske-dűlő (Fotó: Zöld Kör archívum)
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