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1. Bevezetés
1.1. A tanulmány háttere
A Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja által elnyert Élő holtágak
(ALIVEOXBOW) című projekt egyik fő célkitűzése jelen tanulmány elkészítése a Csizmárholtág természeti állapotának felmérésére és vízutánpótlási lehetőségeinek kidolgozására. A
tanulmány elkészítésével megbízott Rónaőrző Egyesület szakemberek bevonásával végezte
el a kutatási terület felmérését, akik az egyes fejezetek kidolgozásában vettek részt. Név
szerint: Kincses Dániel vízügyi szakmérnök, Petrovics Zoltán természetvédelmi mérnök,
Zsólyomi Tamás okleveles biológus, ökológus.
A tanulmány bemutatja, hogy a folyószabályozások következtében létrejött holtágak
– jelen esetben a Csizmár-holtág - hidrológiai viszonyai hogyan változtak, milyen folyamatok
befolyásolták és ezek hogyan hatottak, illetve jelenleg is hatnak a területen kialakult növényés állatvilágra, amelyek között számos fokozottan védett és védett fajt találunk. A
mintaterület folyamatos feltöltődése ezen fajok fennmaradását veszélyezteti, ezért
szükséges olyan módszerek kidolgozása, amelyek hosszú távon is biztosítják a holtág
vízutánpótlását.

1.2. A vizsgált terület bemutatása, lehatárolása
A vizsgálati terület Magyarországon belül, Északkelet Magyarországon, a Bodrogköz kistáj
területén található. Északnyugat felől a Bodrog-folyó, Délről és Délkeletről a folyó
árvízvédelmi töltése határolja. A kiszélesedő terület két végét a folyó és a töltések
egymáshoz legközelebb eső pontjai közötti vonalak képezik. A teljes mintaterület 494,13
hektár kiterjedésű. Dűlőnevek tekintetében a Bodrogolaszi településhez tartozó Kálnok,
Szállás, Szállási-Holt-Bodrog, Bodrog és a Sárospatak település közigazgatási határában
található Szőlőske (Csizmár), Szőlőskei-erdő dűlők képezik az alább térképen is ábrázolt
vizsgálati területet.

1. kép: A vizsgált terület elhelyezkedése
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2. A Csizmár-víz vízpótlásának hidrológiai vizsgálata,
vízpótlási lehetőségek (Írta: Kincses Dániel)
2.1. Holtágak
A Tisza-völgy sajátos színfoltjai a folyók menti holtágak. Legtöbbjük mesterséges
beavatkozás, folyószabályozás révén jött létre. Az élő folyótól elszakadt medrek az idők
során többé-kevésbé feltöltődtek, jó néhányat már fellelni sem lehet. A még meglévő
holtágak megőrzése, illetve megmentése természetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból
is fontos feladat. A középszakasz jellegű, meanderező vízfolyásoknál a mederfejlődés során
az átszakadó kanyarulatok nyaktagja árvizek esetén átszakadnak. Az új meder keletkezése
együtt jár a régi meder mellékággá válásával. A mellékág intenzív kapcsolatban áll a
főmederrel, de benne a vízmozgás (a nagyobb hossz miatt) lényegesen mérsékeltebb, mint a
főmederben, ezért a hordalék (különösen a bevezető szakaszon) elkezd lerakódni. Az árvizek
átrohannak a mellékág felett, amelynek feliszapolódása ezáltal fokozódik. A mellékágak beés kitorkolló szakaszainak feliszapolódása következtében a főmederrel való intenzív
kapcsolat egyre rosszabb lesz, de nem szűnik meg, mert a mellékágat feltöltő és leürítő
vízáramlás fenntart egy kisebb medret, amelyet foknak nevezünk. Ekkor a mellékág holtággá
válik.
A természetes mederfejlődés során, az ártéren mindenféle mederállapot
megtalálható volt. A folyószabályozás során végzett mederátmetszések az előbb leírt
folyamatot mesterségesen felgyorsították. A szabályozási művek a medret stabilizálják, a
meder természetes fejlődését megakadályozzák, ezért új mellékágak nem jönnek létre, a
meglévőkből holtágak válnak, a holtágak fokozatosan feliszapolódnak.

2. kép: Holtágak kialakulása

A holtágak számbavételét és helyzetük megismerését szolgálta egy leltár elkészítése,
amelyet a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium kezdeményezett. Az Országos
Vízügyi Főigazgatóság megbízása nyomán a – területileg illetékes vízügyi igazgatóságok – az
Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság koordinálásával – 1993-94-ben valósult meg a kataszter
(Dr. Pálfai Imre: Magyarország holtágai, KvVM Budapest, 2001.)
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2.2. Csizmár-víz
A Bodrog mentén 20 db öt hektárnál nagyobb holtág található. A Csizmár holtág a
múlt század végi szabályozás során keletkezett, Sárospatak közigazgatási területén, a
belterülettől a Bodrog balparti hullámterén. Megtalálható az egykori Bodrogköz-Hegyközi
kisvasút hídja alatti szakaszon. Hossza 3,3 km, átlagos szélessége 30 méter, területe 10
hektár, átlagos vízmélysége 60 cm, víztérfogata 60 ezer m3. Medrének feliszapoltsága és
növényzettel való benőttsége egyaránt erőteljes, melyet a Bodrog árhullámai töltenek fel.

3. kép: A Bodrog holtágai (12. sz. a Czizmár-víz)

A területen az árvízi szabályozások előtti vizes mocsarak növény mintázata volt
jellemző nyíltvízzel, hínarassal, gyékényessel, nádassal, sásossal, mocsárréttel. A gyékényes,
nádas, sásos, mocsárrét aránya volt az uralkodó. Vízellátását az időszaki áradások, valamint
az összefolyó csapadék adta.
A célterületről és közvetlen környezetéről LIDAR felvételezéséből készített 1X1
méteres terepi felbontású domborzat (DTM) illetve felszínmodell (DSM) is készült (Lásd:
Ábra és fotómelléklet: 1., 2. sz. terepmodell).
A LIDAR (Light Detection and Ranging) egy lézer által kibocsátott lézerfény vagy
energiaimpulzus amely a terjedés irányában lévő tárgyakról, objektumokról visszaverődik. A
rendszer rögzíti az egyes impulzusok kibocsátása és visszaverődése között eltelt időt. Az
elektromágneses energia terjedési sebessége ismert, így a kibocsátás és a tárgy által
visszavert jel visszaérkezése idejének különbségéből meghatározható a tárgyaknak a
műszertől való távolsága.
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2.3. A Bodrog szabályozása és kanyarulati viszonyai
A Bodrog szabályozásának kronológiája:
•

Dr. Bendefy László levéltári kutatási alapján a Bodrog szabályozásának első nyomával
1775-¬ben találkozunk a Bodrog és Latorca torkolati szakaszának Beck András mérnök
által készített térképén.

•

A Bodrog és Tisza torkolatának felmérését első ízben Joannes Joseph Grosschmidt
mérnök végezte 1777-ben

•

A folyónak a sárospataki vár alatti szakaszát 1780-ban Walcher József mérte fel és
készítette el a szabályozási tervet.

•

1790-ben Sexty András főmérnök új térképet készített a torkolati szakaszról. 1793-ban
Marsso Miklós mérnöknek új felvételt kellett készítenie a tokaji torkolat környékéről,
mert időközben a Bodrog és a Tisza együttes árvizei a Sexty által létesített átmetszés
árkát teljesen tönkretették. Ezek voltak azok az első munkálatok a Bodrogon, amelyeket
az Országos Építési és Hajózási Főigazgatóság keretében hajtottak végre.

•

1798-ban Blaskó János mérnök Bodrogolaszi, Sára és Vámos Új falu között készített
térképeket és szabályozási terveket a Bodrogról.

•

A múlt század elején 1813-ban egy ismeretlen nevű kamarai mérnök a Bodrog Tokaj és
Rakamaz közötti szakaszának szabályozási tervét készítette el.

•

Lechner József főmérnök 1816-ban készített tervet a tokaji torkolatról.

•

A Lányi Sámuel vezetése alatt álló Tisza-mappáció mérnökei 1817 és 1820 között
elvégezték a Bodrog és mellékfolyóinak teljes vízrajzi felmérését is.

•

Egy nagyobb szabású átvágási terv maradt reánk 1839-ből, a Bodrog Végardó és
Bodrogszerdahely közötti szakaszáról. Készítője Jasseniszky mérnök. Ennek a tervnek
folytatásaként készítette el Müller Lőrinc főmérnök 1845-ben a Bodrog folyó árvédelmi
gátjainak tervét az Olaszliszka-Bodrogszegi közötti szakaszokra. A Bodrognak ez a
szakasza eléggé mobilis volt. Johann Peterek 1840-ben az Olaszi és Szegilong közötti
folyószakasz szabályozásával foglalkozott.

•

1845 és 1848 között került sor az árvédelmi töltések nagyobb arányú kiépítésére. Nagy
István mérnök 1845/46-ban elkészítette a folyószabályozási tervét a Tokaj és Zemplén
közötti szakaszra, majd 1846-ban ugyanő a Bodrog jobb- és balparti töltéseit tervezte
meg.

•

Huszár Mátyás igazgató főmérnök 1845-ben általános szabályozási tervet készített a
Bodrog folyónak Tokaj és Zemplén közötti szakaszára. Ugyanezen évben készültek el a
keresztszelvények rajzai is a Tiszaújlak és Tiszacsege közötti Tisza-szakaszra, valamint a
Bodrog keresztszelvényei a Latorca-torkolat tájáig.

•

Néhány évvel Huszár Mátyás halála után, 1850 körül, Fortmajer János folytatta Huszár
munkáját: Tokaj és Szegilong között térképezte a folyót. 1858-ban pedig Urbán János és
Horváth László készítette el a Bodrog szabályozási tervét a Sárospatak-VégardóVajdácska közötti szakaszra.
7
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•

Több ismeretlen szerző készítette el a Bodrog Sárospatak környéki szabályozási tervét
1860-ban. Ugyanezt ismételte meg Urbán János 1865-ben. Lechner Lajos pedig 1866ban a Bodrog fő mellékfolyóinak: az Ondava és a Tapoly összefolyásának térképét és a
torkolati szakasz szabályozási tervét készítette el.

•

Metzner Antal és Trawniczek Lipót 1866. évi Tokaj környéki közös terep felmérését és
szabályozási tervét a tokaji vasúti híd tervezése és építése alkalmával használták fel.

•

A nagyvízi szabályozás elvégzésére 1846-ban megalakult a Beregmegyei Vízszabályozó és
Ármentesítő Társulat, a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat, valamint a Felső-Bodrogi
Vízszabályozó Társulat. A Beregmegyei Társulat érdekeltségi körébe tartozott a Latorca,
valamint a Szernye-mocsár területe is. A Szernye rendezésére később 1898-ban önálló
társulat alakult. A Felső-Bodrogi Társulat érdekeltségi területe az Ondava-Tapoly vidéke
volt.

•

1859-ig elkészült a Bodrog balparti összefüggő töltése a Latorcától a tiszai torkolatig. A
töltések azonban az 1860-as árvíznél négy helyen is átszakadtak. A fejlesztés pénzügyi
problémák miatt igen nehézkes volt, az alsó szakasz, a Bodrogzug községei ki is léptek a
Társulatból. A további töltéserősítési és magasítási munkák során a Bodrog és a Tisza
töltéseit Zalkod - Viss vonalában, a magaspartot felhasználva kötötték össze.

•

A bodrogzugi felhagyott töltés fokozatosan tönkrement, az árvizek tovább rombolták.
1900-tól kezdve újra erősítették a töltéseket, de a terület árvízvédelme egészen az 1950es évekig megoldatlan maradt.

•

A Bodrogzug árvízvédelmének, egyben a terület vízrendezésének kérdését 1954-ben a
tiszalöki duzzasztás megkezdése hozta újra felszínre. 1958-tól a Bodrogzugi
Belvízrendező és Nyárigát Társulat felújította a 26,4 km hosszú nyári gátat és ellátták a
szükséges műtárgyakkal is.

A Bodrog középvízi szabályozása az 1860-as években kezdődött. A túlfejlett kanyarulatokat
az árvizek levonulásának meggyorsítására átvágták. A Latorca és a tiszai torkolat között 15
átmetszés készült, ebből 10 esik a mai magyar szakaszra. A magyar szakaszon az átvágások
hatására a folyó 25,5 km-rel lett rövidebb.
A szabályozások hatását mutatja az 1884-ben készült helyszínrajz is. Összesen 17
átvágást tüntet fel, "kiásott és teljesen kiképződött átmetszések", "kiásott, de ki nem
képződött átmetszések" és "javasolt átmetszések" megoszlásban.
A Bodrog magyarországi szakasza kereken 1/4-e egyenes, vagy egyenesnek
minősíthető átmeneti szakasz, 800 m körüli átlaghosszakkal, eléggé egyenletes hosszmenti
megoszlásban. A korábbiakban vizsgált átvágások közül négy kifejezetten egyenes szakasz
ma is, a kanyarfejlődés jele nélkül. A hossz 16%-a álkanyarokból áll, 530 m átlagos ívhosszal.
Fejletlen kanyarokból áll a Bodrog hosszának 18%-a, 915 m átlaghosszal. Az átvágásos
szabályozás kanyarfejlődésre gyakorolt hatása a Bodrogon a kanyarok paraméterei alapján is
kimutatható és értelmezhető. Megállapítható az is, hogy a kanyarok fejlődése az átvágások
óta viszonylag lassú és lassú volt a szabályozás előtti, természetes állapotban is.
A Bodrog jelenlegi viszonyai között folyószabályozási szempontból csak egyes kanyarok
tetőpontjainak rögzítése jön számításba. Nagyobb, az ívviszonyokat is megváltoztató
szabályozás nem várható. Ilyen körülmények között a kanyarok paramétereinek értékelése
8
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inkább szolgálja az általános morfológiai jelleg és kanyarfejlődés jobb megismerését, mint
adott folyószabályozási feladatokat.

4. kép: A Bodrog helyszínrajza 1884-ből (Forrás: Vízrajzi Atlasz 4. kötet: Bodrog, 1962.)

2.4. A Bodrog vízgyűjtője és vízrendszere
Az ÉK-i Kárpátok mintegy 200 km hosszú szakaszának DNy-i lejtőin öt nagyobb folyó
(Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca) ered és folyik a Kárpát-medence belseje, a tiszai
Alföld felé. Ezek összefolyásából jön létre a mindössze 65 km hosszú Bodrog folyó, amely
Tokajnál torkollik a Tiszába. A vízgyűjtő és a vízhálózat felépítése miatt egyik folyó sem őrizte
meg saját nevét a forrástól a tiszai torkolatig. A folyók hosszát, vízgyűjtőterületét,
vízhozamát tekintve a területen három, nagyjából azonos jelentőségű rendszer is kijelölhető:
K-Ny-DNy-i tengellyel a Latorca-Bodrog rendszer, nagyjából ÉK-DNy-i főiránnyal a LaborcUng-Bodrog vonal és É-D-i tengellyel a Tapoly-Ondava-Bodrog vonal.

9
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5. kép: A Bodrog vízgyűjtője és vízrendszere (Forrás: Vízrajzi Atlasz 4. kötet: Bodrog, 1962.)

A vízgyűjtő teljes területe kereken 13.500 km2, amiből mindössze 972 km2, a
nagyjából háromszög alakú torkolati rész van magyar területen, a vízgyűjtő nagyobbik része
Szlovákia és Ukrajna területén található.
A vízgyűjtő határa a tiszai torkolattól É-i irányban az Eperjes-Tokaji hegység gerincét
követi, majd Ny-ra kanyarodva eléri a Csergő, illetve Kárpátok vonalát, ami egyben a dunai
fővízválasztó is. Innen DK-i irányban a Beszkidek gerincén halad, majd a Beszkidek és a
Máramarosi havasok határán DNy-nak fordul a Borlói hegység gerincén át ér le a tiszai
Alföldre. A vízgyűjtőhatár Beregszásztól (Beregovó) Ny-nak tartva erősen a Tiszához szorul,
majd a záhonyi Tisza-könyöktől Ny-DNy-i irányban a Bodrogköz homokhátságain kanyarogva
köt vissza a tiszai torkolathoz.
A vízgyűjtő domborzati viszonyai alapján három jellemző magassági övezet jelölhető
ki. A Kárpátok, a közbenső kristályos és mészkő szirtek és az ÉNy-DK irányú belső vulkáni
vonulat csúcsai 1000-1600 m magasak. A vízgyűjtő legmagasabb pontja a Borzsa-havason a
Sztoj, 1679 m. A Ny-i oldalon a Zempléni hegység, valamint az ÉK-i hegységek előtere és a
köztük levő völgyek általában 400-800 m magasak. A magasság a hegyek peremvidékén és a
folyóvölgyekben 200 m alá, majd a tiszai torkolat fölött kisebb területen 100 m alá csökken.
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Az ÉK-i belső vulkáni vonulat, a Borló, a Szinyák és a Vihorlát a vízgyűjtő É-i részén
dombvidékben folytatódik, így a Laborc, Ondava, Tapoly felső folyása mentén a domborzat
viszonylag alacsonyabb.
A vízrendszert alkotó folyók közül a Latorca a Tisza után Kárpátalja legnagyobb
folyója. A Latorca hossza a forrástól az ukrán határig 151 km, szlovák területen 40 km, az
Ondava-Tapoly összefolyásáig 204 km. Vízgyűjtője ukrán területen 2750 km2, az
összefolyásnál 8701km2.
A Latorca baloldali mellékfolyója a Szernye, amely a Munkács és Beregszász közötti
síkság (régi Szernye mocsár) vizeit gyűjti össze és a Tiszát megközelítve Csap fölött ömlik a
Latorcába.
Az Ung Uzsok környékén a Beszkidekben ered 900 m magasságban. 800-1000 m
magas hegyek között Ny-i irányban kanyarog, majd Nagybereznánál D-nek fordul.
Perecsenynél felveszi baloldali mellékfolyóját, a 42 km hosszú Turját. Az Ung hossza ukrán
területen 101 km, Szlovákiában 19,6 km, vízgyűjtője 2814 km2. A folyó esése az eredettől a
szlovák határig 766 m. Szlovák területen az esés átlagosan 70 cm/km.
A Laborc az Alacsony Beszkidekben ered 700 m magasságban és folyik nagyjából D-i
irányban. A Laborc hossza 130 km vízgyűjtője Homonnánál (a Cirókával együtt) 1264 km2, az
Ung beömlése fölött 1402 km2. Esése Mezőlaborc táján (119 fkm) 7 m/km, onnan
Homonnáig 3 km/km-re csökken, majd az alföldi szakaszon 1 m/km alatt van.
Az Ondava az Alsó-Beszkidekben ered 542 m magasságban. Vízgyűjtője (a Tapollyal
együtt) 3342 km2 hossza a Bodrogig 149 km. Hegyvidéki szakaszán néhány bal parti
mellékfolyója van. Az Ondava felső szakaszán igen sebes folyású, esése eléri a 14 m/km
értéket. Az esés a 100 fkm-ig 3 m/km-re, onnan lefelé 1 m/km-re csökken, illetve az alföldi
szakaszon ennél is kisebb.
A vízgyűjtőterület Ny-i csücskében, két ágból ered a Tapoly. Felső szakaszán K-i
irányban folyik, majd Bártfa után nagy kanyarral DK-re fordul és 116 km megtétele után
egyesül az Ondavával. Vízgyűjtője 1517 km2.
Az Unggal és a Laborccal egyesült Latorca, valamint az Ondava-Tapoly összefolyásánál
kezdődik a Bodrog, amely 65 km megtétele után Tokajnál torkollik a Tiszába. DNy-i irányban
kanyarogva Borsa alatt a jobbparton az 51,2 fkm-nél, a bal parton az 50,1 fkm-nél lép magyar
területre. A vízgyűjtőterület az összefolyásnál 12.044 km2, a torkolatnál 13.579 km2. A folyó a
tiszalöki vízlépcső üzembelépése (1954) óta a duzzasztás hatása alatt áll. Kisvizek idején a
duzzasztás csaknem teljes hosszán érvényesül.
A Bodrognak néhány jobb parti kisebb mellékfolyója van, amelyek a Tokaji
hegységben erednek. Ezek közül a legjelentősebb a Ronyva, amely Szlovákiában ered,
(szlovák vízgyűjtőterülete 127 km2) és Sátoraljaújhelynél torkollik a Bodrogba.
A Ronyva jobboldali mellékvize a Bózsva-patak. Lejjebb a Radvány és a Tolcsva
torkollik még a Bodrogba.
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6. kép: A Bodrog vízgyűjtő hossz-szelvénye (Forrás: Vízrajzi Atlasz 4. kötet: Bodrog, 1962.)

2.5. A Bodrog hidrográfiája és vízjárása
A Bodrog hidrológiai viszonyait a vízgyűjtő éghajlati, domborzati és egyéb adottságai
mellett öt legnagyobb mellékfolyójának vízjárása határozta meg. A mindössze 65 km hosszú
folyó tehát elsősorban a mellékfolyók vízjárásának eredő hatását tükrözte a Tiszalöki
vízlépcső megépítéséig, 1954-ig. A vízlépcső megépülte után a duzzasztás a mindenkori
vízhozamoktól függően már jelentősen befolyásolja a vízállások alakulását. Az utóbbi
években a vízgyűjtőn néhány nagy, több vízgazdálkodási célt szolgáló tározó épült. Ezek
hatása már a teljes vízállástartományban jelentkezik. A Bodrog hidrológiai viszonyait tehát a
természeti adottságokon kívül ma már az emberi beavatkozások is befolyásolják.
A Bodrogon a természetes vízjárás jellege az 1954 előtti adatok alapján határozható
meg, az azóta eltelt 60-65 év adatai pedig a megváltozott viszonyokat tükrözik.
A mellékfolyók vizét összegyűjtő Bodrogon három vízmércét észlelnek; a
bodrogszerdahelyi mércét Szlovákiában, valamint a felsőberecki és sárospataki vízmércét
Magyarországon. A vízügyi együttműködés szempontjából a bodrogszerdahelyi és a
felsőberecki vízmércének különös jelentősége van, annál is inkább, mivel csak 7,5 km-re
vannak egymástól.
A felsőberecki szelvényben a vízjárásnak határozott március-áprilisi maximuma van,
majd a havi középvízállások fokozatosan csökkennek és szeptember-októberben érik el a
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legkisebb értéket. Utána késő őszi emelkedéssel december-januárban a vízállások közelítőleg
azonosak és februártól emelkednek újra az áprilisi maximumok felé. A felsőberecki szelvény
vízjárását a tiszalöki duzzasztás – március-április kivételével – valamennyi többi hónapban
megváltoztatta. Az átlagos havi középvízállások emelkedése július-októberben kereken egy
méter, a téli hónapokban 50 cm körül van. A Csizmár-víz vízháztartása szempontjából fontos
Bodrog vízjárásának vizsgálatához az ÉMVIZIG által üzemeltetett 001725 törzsszámú
Sárospatak vízmérce vízállás idősorát vizsgáltuk meg. A Tiszalöki Vízlépcső teljes
beüzemelését követő teljes évtől, 1957-től 2020-ig terjedő időszak vízállásának idősora
homogénnek tekinthető a Szmirnov-Kolmogorov próba alapján. (A homogenitás
valószínűségére jellemző 1-L(z) érték 0,83 értéket adott.)

7. kép: Homogenitás vizsgálat

A Tiszalöki Vízlépcső egész évben folyamatos duzzasztást végez, a felette levő
folyószakaszon és így a Bodrogon is mederduzzasztás érvényesül. Az átadáskor előírt
üzemeltetési rend szerint 94,50 mAf ± 10 cm üzemi felvízszintet kell tartani, mely a mai
mértékrendszer szerint a 001720 törzsszámú Tiszalök felső vízmércén mért 450 cm ±10 cm
értéknek felel meg.
A Bodrog sárospataki vízmércéjén észlelhető vízállások elsősorban a 210-240 cm
közötti tartományokban mozognak, melyet a következő tartóssági ábrák is jól bizonyítanak.
(A 210 cm-es értékhez 97%-os meghaladási valószínűség tartozik mind a teljes év, mind a
nyári félév tekintetében.)
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8. kép: Tartóssági feldolgozás (éves)

9. kép: Tartóssági feldolgozás (nyári félév)

A tiszalöki duzzasztás Bodrogszerdahelynél már csak a legkisebb vizeket befolyásolja.
Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy Bodrogszerdahelynél a vízállásokra a mederemelkedés
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is hatással van. 1960-tól azonban az évi legkisebb vízállások viszonylag szűk tartományon
belül, 220-250 cm között ingadoznak, – a felsőberecki LKV-hoz teljesen hasonlóan – ami ily
módon a tiszalöki duzzasztás hatásának tekinthető.
A Bodrog évi nagyvizeinek jelentős része a jég levonulásával együtt kialakuló,
hóolvadásos illetve tavaszi esőzéses árhullám volt hosszú évtizedeken keresztül jellemző.
Az utóbbi években az enyhe telek idején a csapadékok egyre többször már folyékony
halmazállapotban érkeznek. Hóban tárolt vízkészlet leginkább csak a vízgyűjtő magas fekvésű
területein figyelhető meg. A folyékony csapadékok hatására az őszi-téli kisebb-nagyobb
árhullámok egyre gyakrabban fordulnak elő. (pl. 2016. február, 2017. február, 2017.
december, 2020. ősz, 2020-2021-es téli idény.)
is.

A Bodrog árvizeinek levonulásánál igen fontos a tiszai árvizek visszaduzzasztó hatása

2.6. A víztestek és a vízgyűjtők jellemzése, VGT ben betöltött szerepe
A Bodrogköz, a Bodrog bal partja, a Tisza jobb partja és a magyar-szlovák országhatár
közötti síkságot foglalja magába. A terület zártsága és sajátos vízgazdálkodása annak ellenére
indokolja az önálló tervezési alegységként való kijelölését, hogy a kijelölt felszíni víztestek
száma igen kevés (5 db).
A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével.
A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13 571 km2
összes és 972 km2 hazai vízgyűjtővel) határolják.
A kistáj 95 és 178 m közötti tszf-i magasságú ártéri szintű tökéletes síkság. A felszín
átlagos relatív reliefe 4 m/km2, a középső részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén
kevésbé változatos a felszín. A horizontális felszabdaltság a K-i (Karcsától É-ra, K-re) és a Ny-i
részen a Tisza és a Bodrog mederváltozásai (morotvák, elhagyott medrek) következtében az
átlagot meghaladó. A felszíni formákat tekintve a Bodrogköz középső része a
legváltozatosabb. A karcsai egykori Tisza ág és a jelenlegi Tisza ághoz kapcsolódó folyóhátak
közén kialakult, a szabályozásokig mocsaras vizenyős területen számos, a Tisza és a Bodrog
oldalazó eróziójával pusztított, de ma is 10-15 m magas futóhomoksziget tarkítja. A Tisza és a
Bodrog menti alluviális síkságot elhagyott morotvák és mederszakaszok tagolják.

2.6.1 Víztestek
Az EU Víz Keretirányelv alapján a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező
vízfolyásokat kellett kijelölni víztestként, mint a vízhálózat jelentős elemét vagy elemeit. A
VKI által előírt kötelező tipológiai elemek: a tengerszint feletti magasság, a vízgyűjtő-terület
nagyság, a geológia és ezt kiegészítve, választott jellemzőként: a mederanyag kerültek
felhasználásra a magyarországi vízfolyások differenciálásához.
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett
víztesteken keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei
is a víztestek. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát
elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk
kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére
hatással lehetnek.
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A 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett Magyarország felülvizsgált,
2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervében (VGT2) a Csizmár-víz területe a 2-4 Bodrogköz
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység területére esik.
Az alegyég területét az sp.2.5.2 Bodrogköz sekély porózus és a p.2.5.2 Bodrogköz
porózus felszín alatti víztestek, valamint a kijelölt Bodrog, Tiszakarádi-főcsatorna, Törökérifőcsatorna, Bodrogközi hullámtéri holtágak és Vajdácskai hullámtéri holtágak felszíni
víztestek közvetlen vízgyűjtői tökéletesen lefedik. Az országhatáron az alegységet érintően 1
db (Bodrog) felszíni víztest vízgyűjtője nyúlik túl, ahol a külföldről érkező hatások közvetlenül
befolyásolhatják a jó állapot elérését. Az alegységhatár érintett a 2-17-es alegységbe tartozó
Tisza (Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig illetve a Tisza Belfő-csatornától a Keletifőcsatornáig víztestekkel) vízfolyással, amely külföldről érkezik.

2.6.2. Morfológiai beavatkozások
A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz
hogy a víztérben megvan-e az élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a
mederforma és a sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást,
illetve a vízhozam és ehhez kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző
szinten elhelyezkedő növényzónák megfelelő vízellátását. A jelentős kölcsönhatás miatt
lehetetlen a jó biológiai állapot elérése, ha az előzőekben felsorolt, összesítve
hidromorfológiai viszonyoknak nevezett állapotjellemzőkben számottevő változás következik
be, ugyanakkor degradált hidromorfológiájú mederben általában romlik a felszíni vizek
öntisztuló képessége is. Az emberi igények kielégítése gyakran vezet ilyen mértékű
elváltozásokhoz, és sok esetben a kitűzött társadalmi cél nem is oldható meg másképpen.
Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások közül az alegység területén
jelentősek:
• a hosszirányú mozgást akadályozó, keresztirányú elzárást okozó zsilipek, ezek a
beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélységet és lassúbb vízmozgást,
esetleg állóvizet) is okoznak, de lehetővé teszik vízkivételek, vízkormányzások
megvalósítását, árvízvédelmi intézkedések alkalmazását;
• az árvízvédelmi töltések, amelyek leszűkítik a biológiai és morfológiai diverzitás és az
élőlények szaporodásának szempontjából rendkívül fontos ártereket, illetve elzárják a
folyótól a rendszeres vízpótlást igénylő holtágakat és mély ártereket, amelyek szintén
a biológiai sokféleséget segítenék, miközben azonban megóvják a környező régiókat
az árvíztől és művelésre alkalmassá tett mezőgazdasági területet nyújtanak;
• a szabályozott, illetve rendezett medrek túl gyors lefolyást és túl homogén
sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést eredményeznek, megoldva
azonban a települések árvízi védelmét és a medrek elfajulásának elkerülését, illetve
ott, ahol helyhiány miatt ez szükséges, beszűkíti a vízjárta területet;
• az ökológiai szempontoknak nem megfelelő mértékű, technológiájú és gyakoriságú
fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen kiirtott, árnyékot adó parti növényzet),
amely korlátozza a vízi ökoszisztémák létfeltételeit, csökkenti a vízfolyás természetes
öntisztuló- és védőképességét a partközeli területekről származó szennyezésekkel
szemben, valamint teret ad fenntartási szempontból is kedvezőtlenebb
növénytársulásoknak.

16

16

A Csizmár-víz vízpótlásának hidrológiai vizsgálata, vízpótlási lehetőségek (Írta: Kincses Dániel)

Az alegység természetes vízfolyásai között szinte nincs olyan, amelyet nem érint valamilyen
jelentős hidromorfológiai hatás. A nagyarányú befolyásoltságot elsősorban a szabályozottság
okozza – ez valamennyi vízfolyás-kategóriára érvényes. A keresztirányú elzárások és a
vízjárást módosító beavatkozások pedig a víztestek mindegyikét érintik. A mesterséges
vízfolyás víztestek esetében a hidromorfológiai befolyásoltság aránya gyakorlatilag 100%-os,
hiszen a víztest maga is beavatkozás eredménye, hidromorfológiai tulajdonságai a víztest
funkciójából adódnak: öntözőcsatorna, belvízcsatorna, üzemvíz csatorna, kettősműködésű
csatorna, stb.
A természetes állóvizek esetén meder, illetve parti sáv fenntartási tevékenység a
víztestek legalább egyharmadát érinti, azonban az erre vonatkozó információk hiányosak (a
kisebb tavakra egyáltalán nincs adat). Az emberi beavatkozás jelei természetes állóvizek
körében a Balatonnál is jelentkeznek: a parti sáv beépülése, a partvonal tagoltságának
csökkenése, és a szabályozott vízszinttartás. A mesterséges állóvíz víztestek esetében,
hasonlóan a mesterséges vízfolyás víztestekhez, a hidromorfológiai befolyásoltság aránya
100 %-os, hiszen a beavatkozások gyakorlatilag a víztest funkciójából adódnak: halastó,
tározó, bányató, horgásztó.

2.6.3. Vízjárást módosító beavatkozások, vízkivételek
Hazánkban a felszíni vizek jó ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota
szempontjából a vízkivételek döntő jelentőségűek. A csapadék, az abból táplálkozó készletek
térbeli és időbeli egyenlőtlen eloszlása miatt a természetes élővilág és az ember között
kisvízi időszakban versengés alakul ki a vízkészletekért. A vízkivételek, vízbevezetések és más
vízgyűjtőre, vízfolyásba történő átvezetések megváltoztathatják a felszíni víztestek
természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már akadályozhatja az
ökoszisztéma működését és a jó ökológiai állapot elérését. A felszín alatti vízből történő
kitermelés pedig a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) elől vonhatja el a
fennmaradásukhoz szükséges vizet. Az alegység területén nem található ilyen típusú tározó.
Ugyanakkor problémát jelent, hogy a vízkészlet megőrzése, tartalékolása érdekében alig
történik vízvisszatartás Magyarországon.
Az alegységre jellemző, hogy térben és időben igen egyenlőtlen a felszíni lefolyás, a
vízkészlet megoszlása: a 3 érintett felszíni vízfolyás víztest közül 2-nél az augusztusi 80%-os
tartósságú kisvíz mennyisége nulla, ezek a medrek természetes körülmények között akár
több hónapon keresztül sem szállítanak vizet.
A „túl kevés víz” az ország bármely pontján bekövetkezhet és a mezőgazdasági
területek jelentős részét érintheti. A Tisza részvízgyűjtőre jellemző leginkább a vízhiány, ezért
nem véletlen, hogy itt épült meg hazánk legnagyobb vízpótló rendszere.
Nagyon nagy folyóink mentén jellemző probléma, hogy a morfológiai módosítások,
vagy meder elfajulás eredményeként kimélyült mederben a kis és középvízi szintek is
alacsonyabban helyezkednek el, aminek következtében lesüllyedt a felszíni vízzel szoros
kapcsolatban álló felszín alatti víz szintje is. Súlyosbítja a helyzetet, hogy eközben a hullámtér
feltöltődik, így a víztől függő ökoszisztémák egyre távolabb kerülnek mind a felszíni, mind a
felszín alatti víztől, ennek hatására ezek az élőhelyek degradálódhatnak.
Az élővilág fennmaradásához kisvízi körülmények között szükséges lefolyásértékként
jelen tervben az ökológiai kisvíznek nevezett és a természetes vízjárási körülmények esetén
kialakuló minimális mederbeli vízhozamot tekintjük, abból kiindulva, hogy természetes
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vízjárási körülmények esetén létrejön az összhang az adott helyen stabilizálódó
ökoszisztémák és az élőhelyi adottságok között, ez utóbbiak körébe beleértve a hidrológiai
és medermorfológiai feltételeket is. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az ökológiai kisvíz
egyben a felszíni víz által fenntartott ökoszisztéma ökológiai vízigényének gyakorlati
definíciója. A vízkivételek és vízkivezetések – vagyis a vízelvonás – okozta hidrológiai terhelés
jelentős terhelésnek tekintjük, ha a vízelvonás mértéke meghaladja a hasznosítható készletet
és ez által az ökológiai kisvizet is megsérti. Fontos a vízelvonás okozta terhelést egy víztesten
vizsgálni, ha a vízrendszer szerint összesített elvonás mennyisége az augusztusi
hasznosítható lefolyás 90%-át meghaladta. Az alegység területén, a felszíni vízkivételek által
érintett 2 felszíni víztest közül egyik esetében sem volt a terhelés jelentősnek minősíthető.

2.7. A Csizmár-víz hidrológiai vizsgálata, grafikonok, vízvisszatartási
javaslatok
2.7.1. Hidrológiai vizsgálat, grafikonok
A Csizmár-víz a Bodrog balparti lefűződött, hullámtéri holtága. A Bodroggal
természetes vízjárási kapcsolata már nincs. Az északi ága teljesen feliszapolódott, a meder
fásszárú növényzettel teljesen benőtt, feltöltődési-leürülési lehetőség itt nincs. A holtág déli
ágán is megindult a feliszapolódás. Egy szűk szakasz még átjárható, de cserjéssel sűrűn
átszőtt terület. A feltöltődés-leürülés leginkább itt lehetséges. A déli ágon már kialakult
küszöbszint alapján a Bodrog sárospataki vízmércéjén mért kb. 290 cm-es vízállás felett
áramlik be víz a holtágba. A Tiszalöki Vízlépcső teljes beüzemelésétől kezdve a Bodrog
természetes vízjárása megszűnt, duzzasztott víztér alakult ki. A sárospataki vízmércén
duzzasztási időszakban 210-240 cm-es tartományban figyelhetőek meg a vízállások. A holtág
vízkészlete jelenleg csak árhullámok idején frissülhet. A vízháztartási helyzet javítására
vízvisszatartást célszerű megvalósítani.
Az utolsó egy-két évtizedben az időjárásváltozás hatása a mindennapokban is már
megtapasztalható. Az enyhébb hőmérsékletek hatására az árhullámok számossága,
tartóssága, tömege változást mutat. A korábbi, évszázadok alatt jellemző hóolvadásból
eredő nagytömegű tavaszi árhullámok elmaradnak. Elsősorban esőzésből eredő több kisebb
árhullám jelentkezik.
A folyékony csapadékok hatására az őszi-téli kisebb-nagyobb árhullámok egyre
gyakrabban fordulnak elő. (pl. 2016. február, 2017. február, 2017. december, 2020. ősz,
2020-2021-es téli idény.) A 2011-2021. évek adatait megvizsgálva a 290 cm-t meghaladó
vízállások igen gyakran fordulnak elő egy-egy évben. A teljes évek napjait tekintve 81-161
napot volt ilyen mértékű vízállás.
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10. kép: A Csizmár-víz feltöltődése 2011-2021. között a 290 cm fölötti vízállásos napok számának tükrében

Ha ezt a teljes évek arányában nézzük, akkor 22-44 %-ban voltak ilyen magas vízállások.
Az elmúlt félévben azonban ez a folyamat sűrűbbnek is tűnhet, mivel 2020 őszén és a
2020/2021-es téli idényben is volt a duzzasztás mértékét tartósan meghaladó árhullám.
CSIZMÁR-VÍZ FELTÖLTŐDÉSE
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11. kép: A Csizmár-víz feltöltődése 2011-2021. között a 290 cm fölötti vízállásos napok számának tükrében
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A Csizmár-víz esetében 2020 októberében volt 10 olyan nap, amely során feltöltődés volt a
holtágon és a hullámtéren.
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CSIZMÁR-VÍZ FELTÖLTŐDÉSE
Bodrog - Sárospatak vízállás idősor, 2020. októberi árhullám
Vízállás
I. fok
II. fok

600

III. fok
Feltöltés

Vízállás (cm)

500

400

300

Vízállás 290 cm fölött
10 nap: 2020. 10. 14 - 10. 29.

200

100

0
10. 1.

10. 6.

10. 11.

10. 16.

10. 21.

10. 26.

10. 31.

Idő (nap)

12. kép: A Csizmár-víz feltöltődése a 2020-as októberi árhullám idején

Elsősorban a Bodrogon és a Felső-Tiszán 2020. karácsonyán részben esőből és részben
hóolvadásból indult egy újabb árhullám, mely március 19-ig a 290 cm-es sárospataki vízállást
már 85 napon át folyamatosan a 290 cm-es vízállást meghaladta, a holtágat és a hullámteret
is töltve ezzel.
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13. kép: A Csizmár-víz feltöltődése a 2020-2021-es téli árhullám idején

2.7.2. Vízvisszatartásra alkalmas, javasolt műtárgytípusok:
A vízvisszatartásra olyan műtárgyakat vizsgáltunk, amelyek gravitációs rendszerben
működnek és üzemeltetése, karbantartása nem okoz jelentős többletkiadást a kezelő
számára. Jelen vizsgálatban nem tárgyaljuk az egyébként műszaki szempontból szükséges,
holtágat ellátó „tápcsatorna” kotrási feladatait. A későbbiekben komplex tervezés során, a
terület pontos geodéziai felmérésével kell meghatározni azokat a kotrási és műtárgy építési
szinteket, amelyek a holtág vízpótlását biztosíthatják.

2.7.2.1.

Első változat: revitalizációs célú kotrás

Kézenfekvő megoldásnak tűnik a holtágat megtápláló fok jelenlegi fenékszintjét a
Bodrog medrében duzzasztott vízszintjéhez igazítani a folyamatos vízkicserélődés érdekében,
és ezzel élővé tenni a holtágat. Az elvégzendő földmunka mértékét kizárólag a geodéziai
felmérést követően lehetne megállapítani. Ez a beavatkozás a már kialakult természeti
életközösség jelentős megzavarásával járna, illetve hosszabb távon fenntarthatatlanná válna,
mert a holtág feliszapolódását, lefűződését eredményező terepalkotó és medermorfológiai
folyamatokat ismételten felerősítenénk (hordaléklerakódás az áramlási viszonyok
megváltozása következtében).

2.7.2.1. Második változat: műtárgyas vízvisszatartás
A Csizmár-víz feltöltődése és leürülése jelenleg a déli ágon történik, az északi ág már
teljesen feltöltődött, fásszárú vegetáció alakult ki. Duzzasztási szint fölötti árhullámok esetén
kezdetben a déli ágon, nagyobb vizek esetén a teljes hullámtéren alakul ki áramlás. Leürülés
esetén a déli ágon lehet megfogni a holtág part éle alá apadó vizeket. A töltés-leürülés
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folyamatát elősegítendően a holtág déli ágán mintegy 200 méteres szakaszon indokolt az
invazív, lefolyást gátló növényzet eltávolítása. A víz visszatartására szolgáló műtárgy
kialakítását a kiágazástól mintegy 50 méterre javasolt megvalósítani.
Kis üzemeltetési és fenntartási igényű műtárgyként két változatot javaslunk
megfontolásra. Az engedélyes tervezési folyamat során a tervező feladata a végleges
műtárgytípus kiválasztása, az igényeknek és a helyi adottságoknak megfelelően.
CS típusú csappantyús műtárggyal

BZ-II- típusú, kéttáblás vízszintszabályozó bukózsilip alsó öblítéssel

Szerkezeti kialakítás:
Tokszerkezet: A hidegen hajlított, merevítő bordákkal ellátott „L” profil vezetékek, egy
alaplemezre vannak hegesztve. A zárás; - az alaplemez homlokfelületén történik.
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Elzáró tábla: Az elzáró tábla a zsilip átfolyási nyílásának tényleges elzárását lehetővé tevő
mozgatható szerkezeti elem. A zárás a tábla bármilyen állásában megvalósul, így a „felvíz”
szintje a folyásfenéktől a tábla magasságáig szabadon beállítható.
Mozgató berendezés: Kézi vagy elektromechanikus működtetésű csavarorsós felhúzó
szerkezet. Az üzemi követelményektől, illetve a megrendeléstől függően kézi vagy gépi
mozgató berendezés kerül beépítésre, egy vagy kétorsós kivitelben, amit az emelés
erőszükséglete és az elzáró tábla geometriai mérete határoz meg meghibásodás esetén
kézzel is működtethető. El van látva szabadon állítható alsó- és felső végállás-kapcsolóval,
illetve fel-le irányú nyomatékkapcsolóval.
Természetesen vannak olyan műszaki megoldások is, amelyek egy hosszan tartó kisvizes
időszakban is képesek a holtág vízbiztosítására (búvárszivattyús vízkivételek napelemes
energiabetáplálással), azonban ezen lehetőségeket a területi adottságok, a magas
kivitelezési és karbantartási költségek következtében nem vizsgálta a tanulmány.

2.8. Célkitűzések, szempontok, illeszkedés a VGT2-höz
Rövidtávon kialakulhat a területen a természetvédelmi szempontból kívánatos
növényzet mintázat, a fajok szabad vándorlásának lehetősége és összeköttetése más
vizekkel, biztosítottá válik az ökológiailag szükséges vízmennyiség területre irányítása, a
terület az elvárt jó ökológiai állapotba kerül. A fejlesztés főbb hatásaként új, jelenleg nem
lévő élőhelyek alakulnak ki, ami a védett madárfajok védelmét és élőhelyük biztosítását
szolgálja. Hosszú távon a terület flórája és faunája fajgazdagabbá válik a jelenleginél.
Az utóbbi évtizedekben a hullámtéren visszaszorult a mezőgazdasági
növénytermesztés a legelő- és a rétgazdálkodás. A hullámtéri erdők aránya megnőtt,
ugyanakkor az erdőfenntartásra kevesebb figyelem jutott, az erdők nagy része
természetvédelmi céllal, illetve forráshiány miatt magára lett hagyva. Az aljnövényzet és az
országban megjelenő invazív növényfajok térnyerése miatt a hullámtér vízszállító képessége
jelentősen romlott. A romlási folyamatot a hullámterek feliszapolódása (a lassú áramlási
viszonyok miatt), a nyárigátak egyre magasodó kiépítettsége, a hullámtér helyenként
jelentős beépítettsége tovább erősítették.
A holtágak rehabilitációja során megoldandó feladatok:
•
•
•
•
•
•

vízforgalom vizsgálata és frissvíz utánpótlás biztosítása,
iszaptalanítás,
vízminőség javítása,
funkciók feltárása és rendezése,
tulajdonviszonyok rendezése a célnak megfelelően
fokgazdálkodás szempontjainak figyelembevétele
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A vízvisszatartási javaslatunk több ponton is megfelel a VGT 2 ben meghatározott
intézkedéseknek:
5.1.1
6.1.
6.3.
6.4.
6.8.
6.12.2.
6.12.3
32.2
33.1
34.2.

Vándorló élőlények hosszirányú mozgását elősegítő intézkedések
Nyílt ártér kialakítása, hullámtér bővítése a szükséges területhasználat váltással
Meder rehabilitáció kategóriától és típustól (nagy folyó, kis és közepes
vízfolyások, állóvizek, mesterséges víztestek) függő módszerekkel
Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja
Az ártér illetve a hullámtér vízellátottságának javítása
Kompenzációs hullámtéri erdősítés áramlási holttérben
Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, beleértve a természet
közeli megoldások, anyagok alkalmazását
Folyók eltereléséből, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt
bekövetkezett talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli
fenékgátas duzzasztással
A víz mennyiségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel
összhangban
A természetvédelmi szempontból megkövetelt vízminőség biztosítása, az egyéb
vízminőség-védelmi intézkedéseken felül.
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3. A Csizmár-holtág botanikai felmérése (Írta: Zsólyomi Tamás)
3.1. A felmérés módszere
A bevezetésben bemutatott vizsgálati terület esetében terepi bejárás történt 2020.
júniusában és szeptemberében összesen öt alkalommal. A terepi felméréseket megelőzően
nyílt forráskódú QGIS 3.4.12 térinformatikai program segítségével áttanulmányoztuk a
területek légifelvételeit. A terepen végzett vizsgálatok során rögzítésre került az ott
megtalálható élőhelyek, növényfajok listája. A terepi felmérések során a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertana szerint (Takács et al 2009) élőhelytérkép
készült. A vizsgálati területen megfigyelt élőhelyeket az Általános Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer, röviden „Á-NÉR” (BÖLÖNI ET AL. 2011) által alkalmazott leírásának
megfelelően és kódjainak felhasználásával kategorizáltuk. Az élőhelytérképezés során
lehatárolt foltokra vonatkozóan rövid általános, tömör jellemzést készítettünk, továbbá
rögzítettük a foltban élő legjellemzőbb növényfajokat. Szintén kitért a felmérés az egyes
élőhely foltok természetességének vizsgálatára. A természetesség becsléséhez az
úgynevezett Németh-Seregélyes-féle skálát használtuk (NÉMETH és SEREGÉLYES 1989,
MOLNÁR és mtsai 2003, MOLNÁR et al. 2007). Ennek az 1-5-ig terjedő skálának az egyes
értékei a következőképpen alakulnak:
1
- teljesen leromlott, tönkrement állapot
2
- erősen leromlott állapot
3
- közepesen leromlott állapot
4
- természetközeli állapot
5
- természetes, illetve annak tekinthető állapot
A vizsgálat során a természetvédelmi oltalmat élvező, hazai edényes növényfajok
adatait is térképeztük. Amennyiben védett növényfaj állománya került elő valamely
területen, az ott élő egyedek előfordulási helyét Garmin GPSmap62 típusú terepi GPS
készülékkel rögzítettük 1-2 méter pontossággal.
Egyéb felhasznált eszközök: digitális tükörreflexes fényképezőgép és tartozékai,
terepnapló, diktafon, távcső, csipesz, nagyító, terepi határozó könyv, terepjáró gépjármű.
Növénynevek esetében a nevezéktan KIRÁLY G. (SZERK.) (2009): Új magyar füvészkönyv.
Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
munkáit követi.
A terepi bejárásokat követően meghatározásra kerültek az egyes területekre
vonatkozó kezelési javaslatok, melyhez HARASZTHY L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és
élőhelyek Magyarországon. – Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány ajánlásait
követtük.
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14. kép: Vizes élőhelyek vizsgálata a Szőlőskei-Holt-Bodrogban (Fotó: Zsólyomi T.)

3.2.

Az eredmények bemutatása

3.2.1. Az élőhely térképezés eredményei
A vizsgálat során összesen 92 élőhely foltot lehetett elkülöníteni. A térképezés során
megállapítható, hogy az észlelt élőhely foltok jelentős része, 40 db, azaz a teljes területen
térképezett foltok 43,5 %-a sorolható a természetközeli és természetes állapotú élőhelyek
közé. Ez örvendetes és hazai tekintetben magasnak ítélhető. A felmérés eredményeképpen
az alábbi élőhely típusok - és ezek hibrid kategóriái - kerültek elő a vizsgálati terület határain
belül:
Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek
D34 – Mocsárrétek
D6 – Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet
P2a – Üde és nedves cserjések
P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők
26
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J6 – Keményfás ártéri erdők
OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB – Jellegtelen üde gyepek
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet
P3 – Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdősítés
P45 – Fáslegelők, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
S1 – Ültetett akácosok
S2 – Nemesnyárasok
S3 – Egyéb tájidegen lombos erdők
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
T5 – Vetett gyepek, füves sportpályák
U8 – Folyóvizek
U9 – Állóvizek
E kategóriák közül természetvédelmi szempontból legértékesebbeknek a B1a, B2, B3, B5,
D34, D6, J4, J6 és P45 tekinthető, melyek efféle együttes megjelenése a kárpát-medencei
árterek természetes életközösségeinek otthont adó ökoszisztémák alapjai.

15. kép: A vizsgálati terület élőhely térképe
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16. kép: A vizsgálati terület élőhely térképe foltszámok feltűntetésével

17. kép: A vizsgálati terület élőhely térképe a foltok Á-NÉR kódjainak feltűntetésével
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29

18. kép: A vizsgálati terület élőhely térképe a foltok Németh-Seregélyes-féle természetességi értékeinek
feltűntetésével

Az egyes élőhely típusokat ábrázoló fotók a teljesség igénye nélkül a mellékletben
találhatóak.
Az alábbiakban részletesen ismertetésre kerülnek a térképezett területen belül lehatárolt
élőhelyfoltok. Félkövérrel jelöltük a védett növényfajokat.
Foltszám
1

Á-NÉR kód Természetességi
érték
OB
3

Rövid jellemzés

Fajlista

A Bodrog töltésén
található kaszált
gyep. A gát tetején a
szárazgyepi fajok
kerülnek előtérbe.

Arrhenatherum
elatior,
Anchusa
officinalis, Alopecurus pratensis, Iris
pseudacorus, Aristolochia clematitis,
Dactylis glomerata, Medicago sativa,
Trifolium pratense, Festuca rubra,
Festuca
rupicola,
Vincetoxicum
hirundinaria, Rorippa austriaca, Poa
angustifolia,
Equisetum
arvense,
Dianthus collinus, Stenactis annua,
Convolvulus arvensis, Rumex acetosa,
Campanula patula, Silene alba,
Euphorbia virgata, Inula britannica,
Fragaria viridis, Planthago lanceolata,
Galium rubioides, Silene vulgaris,
Clematis integrifolia Vicia cracca,
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Daucus carota, Sambucus
Cychorium inthybus

2

J4

4

3

J4

3

4

S2

3

5

J4

3

6

OBxOG

2

7

AcxB2xB3

4

30

ebulus,

A Bodrog jobb
partján húzódó,
keskeny ligeterdő
sáv.
A Bodrog jobb
partján húzódó,
keskeny ligeterdő
sáv.
Gát mentén
telepített
nemesnyaras és
füzes
A Bodrog jobb
partján húzódó,
keskeny ligeterdő
sáv.
A Bodrog jobb
partján,
Bodrogolaszi
településen
kialakított stég és
környezetében
található taposott
gyomnövényzet és
jellegtelen üde gyep

Salix cinerea, Salix alba, Salix fragilis, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus,
Bidens frondosa

A Bodrog balparti
öblözete, melyben
vízitökös és parti
mocsári vegetáció
található

Nuphar
lutea,
Polygonum
lapathifolium, Echinochloa crus-galli,
Iris pseudacorus, Alisma planthagoaquatica,
Leersia
oryzoides,
Sparganium
erectum,
Carex
acutiformis, Bidens frondosa, Rumex
crispus

Populus x cinerea, Salix cinerea, Salix
alba, Salix fragilis, Iris pseudacorus,
Lycopus europaeus, Bidens frondosa,
Lysimachia vulgaris, Amorpha fruticosa
Populus x euramericana, Salix alba sl.,
Amorpha fruticosa, Rubus caesius,
Urtica dioica, Symphytum officinale
Salix cinerea, Salix alba, Salix fragilis,
Fraxinus pennsylvanica, Vitis riparia, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus,
Bidens frondosa
Elymus repens, Agrostis stolonifera,
Plantago major, Rorippa austriaca,
Lycopus
europaeus,
Polygonum
aviculare
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31

8

J4xB2

4

Kubikgödrök
környezetében
kialakukult idős,
holtfás füzes felnyíló
lombkorona
szerkezettel és
mocsaras
tisztásokkal

Populus alba, Salix alba, Populus nigra,
Acer negundo, Glyceria maxima,
Amorpha fruticosa, Urtica dioica,
Bidens frondosa, Rubus caesius,
Leucanthemella serotina, Polgonum
lapathifolium

9

S3

3

Kubikok területén
létrehozott
telepített füzes

Salix
alba,
Lysimachia
vulgaris,
Polygonum
lapathifolium,
Rubus
caesius, Amorpha fruticosa

10

B2xB1a

5

Harmatkásás
élőhely, melyben
tavi káka foltok
nőnek és kisebb
hínárállományok is
megtalálhatóak

11

U8xAc

4

A Bodrog-folyó és
partján foltonként
megtalálható
hínárvegetáció

Glyceria
maxima,
Schoenoplectus
lacustris,
Sagittaria sagittifolia,
Butomus umbellatus, Alisma plantagoaquatica,
Carex
acuta,
Carex
acutiformis, Ceratophyllum demersum,
Stratoides aloides, Oenanthe aquatica,
Sium latifolium, Iris pseudacorus
Nuphar lutea, Potamogeton nodosus,
Potamogeton pectinatus, Potamogeton
natans

12

OBxP2c

2

13

RB

3

Elcsalánosodott
mocsárrét,
gyalogakácossal
Túlnyomó részt
hazai puhafák
alkotta erdősáv

14

S3

4

Telepített füzes

15

RB

3

Túlnyomó részt
hazai puhafák
alkotta erdősáv

16

OB

2

Elcsalánosodott
mocsárrét folt

Urtica
dioica,
Cirsium
arvense,
Symphytum officinale, Iris pseudacorus,
Amorpha fruticosa
Populus
x
canescens,
Fraxinus
pennsylvanica, Populus alba, Amorpha
fruticosa, Quercus robur, Echinocystis
lobata, Lycopus europaeus, Impatiens
parviflora
Salix alba sl., Lysimachia vulgaris,
Polygonum
lapathifolium,
Rubus
caesius, Amorpha fruticosa
Populus
x
canescens,
Fraxinus
pennsylvanica, Populus nigra, Amorpha
fruticosa, Echinocystis lobata, Lycopus
europaeus
Urtica
dioica,
Cirsium
arvense,
Symphytum officinale, Iris pseudacorus,
Phalaris arundinacea
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17

B2xB3

4

A Bodrog balparti
öblözete, melyben
kiszáradó vízitökös
és parti mocsári
vegetáció található

18

B1a

4

Tavi kákás folt

19

RAxP2c

2

20

RB

3

21

RB

3

22

S2xS3

2

23

AcxB2

4

24

AcxB1axB
2

4

25

P2cxD34

2

32

Nuphar
lutea,
Polygonum
lapathifolium, Echinochloa crus-galli,
Iris pseudacorus, Alisma plantagoaquatica,
Leersia
oryzoides,
Sparganium
erectum,
Carex
acutiformis, Bidens frondosa, Rumex
crispus

Schoenoplectus lacustris, Polyonum
lapathifolium, Lysimachia vulgaris
Gyalogakácos
Populus
x
canescens,
Fraxinus
foltokkal
pennsylvanica, Populus alba, Amorpha
megszakított fasor
fruticosa,
Fraxinus
pennsylvanica,
Rubus caesius, Alopecurus pratensis,
Lycopus europaeus
Hazai nyarak által
Populus
x
canescens,
Fraxinus
alkotott erdősáv
pennsylvanica, Populus alba, Amorpha
fruticosa, Echinocystis lobata, Lycopus
europaeus
Hazai nyarak által
Populus
x
canescens,
Fraxinus
alkotott erdőfolt
pennsylvanica, Populus alba, Amorpha
fruticosa, Echinocystis lobata, Lycopus
europaeus
Nemesnyár és
Populus x euramericana, Salix alba sl.,
nemes fűz ültetvény. Amorpha fruticosa, Rubus caesius,
Bidens frondosa, Vitis riparia, Robinia
pseudoacacia,
Stachys
palustris,
Leucojum aestivum, Urtica dioica,
Aristolochia clematitis, Ulmus laevis
Harmatkásás, és
Salvinia natans, Glyceria maxima,
rucaöröm által
Schoenoplectus lacustris,
Sagittaria
borított vizes élőhely sagittifolia,
Butomus
umbellatus,
Alisma plantago-aquatica, Carex acuta,
Carex acutiformis
A Bodrog
Nuphar lutea, Spirodela polyrhiza,
medermaradványa
Schoenoplectus lacustris, Polyonum
(Szállási-Holtlapathifolium, Lysimachia vulgaris,
Bodrog) vízitökös és Glyceria maxima, Iris pseudacorus
tavi kákás foltokkal
Sűrű gyalogakácos,
mely mocsárréten
alakult ki

Amorpha
fruticosa,
Fraxinus
pennsylvanica, Alopecurus pratensis,
Elymus repens, Echinocystis lobata,
Inula britannica
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26

RAxP2c

4

Gyalogakácos
foltokkal
megszakított fasor

27

J4

4

Puhafás, ártéri
ligeterdő folt

28

D34

3

Gyalogakáccal
erősen fertőzött
ártéri mocsárrét folt

29

B5xOA

3

Inváziós fajokkal
erősen fertőzött
keskeny sásrét folt,
elszórtan füzekkel

30

T1

1

Intenzív művelésű
kukoricatábla

31

RA

3

Idős, zömében hazai
fafajok alkotta fasor

32

D34

4

Ecsetpázsitos,
kaszált, mocsárrét
folt a Szállásdűlőben

33

Populus
x
canescens,
Fraxinus
pennsylvanica, Populus alba, Amorpha
fruticosa,
Fraxinus
pennsylvanica,
Rubus caesius, Alopecurus pratensis,
Lycopus europaeus
Populus alba, Populus x canescens, Vitis
riparia, Salix alba, Salix fragilis,
Amorpha fruticosa, Lycopus europaeus,
Lysimachia
nummularia,
Leucanthemella serotina
Alopecurus pratensis, Iris pseudacorus,
Galium
rubioides,
Aristolochia
clematitis, Cirsium arvense, Agropyron
repens, Althaea officinalis
Carex acutiformis, Bidens frondosa,
Lythrum
salicaria,
Symphytum
officinale,
Lysimachia
vulgaris,
Polygonum
lapathifolium,
Iris
pseudacorus,
Calystegia
sepium,
Echinocystis
lobata,
Lycopus
europaeus, Salix alba, Cirsium arvense,
Phalaris
arundinacea,
Althaea
officinalis, Urtica dioica
Convolvulus arvensis, Cirsium arvense,
Plantago major
Populus x canescens, Quercus robur,
Ulmus laevis, Frangula alnus, Salix
cinerea, Fraxinus pennsylvanica, Cornus
sanguinea, Aristolochia clematitis,
Rubus caesius, Stachys palustris
Alopecurus pratensis, Galium rubioides,
Pseudolisimachion
longifolium,
Aristolochia clematitis, Convolvulus
arvensis, Cirsium vulgare, Allium
angulosum, Symphytum officinale, Iris
pseudacorus, Phalaris arundinacea,
Inula britannica, Thalictrum lucidum,
Euphorbia
lucida,
Calamagrostis
epigeios,
Lysimachia
vulgaris,
Agropyron repens, Rorippa austriaca,
Asparagus officinalis, Stachys palustris,
Vicia sepium, Cardamine pratensis,
Rumex crispus, Lychnis flos-cuculi,
Serratula tinctoria, Lythrum virgatum,
Cnidium dubium, Carex vulpina, Carex
melanostachya, Scutellaria hastifolia,
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34

Potentilla reptans, Poa angustifolia,
Vincetoxicum hirundinaria, Iris sibirica

33

OB

2

Kaszálatlan,
degradált folt

34

AcxB3

4

A Bodrog egykori
ága, mely mára
erősen feltöltődött,
a víz benne csak
árvíz idején áramlik

35

J4

3

Középkorú spontán
puhafás ligeterdő
állomány. A második
lombkorona
szintben tömegesek
az inváziós fajok

36

S2

2

Nemesnyaras folt

37

B2

3

Harmatkásás folt
elszórtan hazai
puhafákkal

38

RB

3

Jellegtelen puhafás
erdőfolt

Urtica dioica, Symphytum officinale,
Cirsium arvense, Aristolochia clematitis,
Populus alba, Fraxinus pennsylvanica,
Rubus caesius, Stachys palustris
Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum
demersum, Nuphar lutea, Trapa
Sium
natans,
Salvinia
natans,
latifolium, Sagittaria sagittifolia

Populus nigra, Populus x canescens,
Salix fragilis, Rubus caesius, Amorpha
fruticosa, Populus alba, Salix alba,
Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo,
Acer
campestre,
Urtica
dioica,
Aristolochia clematits, Quercus robur,
Prunus spinosa, Ulmus laevis, Vitis
riparia, Stachys palustris, Lysimachia
vulgaris, Lycopus exaltatus, Glechoma
hederacea
Populus x euramericana, Amorpha
fruticosa, Rubus caesius
Glyceria
maxima,
Carex
acuta,
Symphytum officinale, Cirsium vulgare,
Stachys palustris, Lysimachia vulgaris,
Iris pseudacorus, Bidens frondosa,
Phalaris
arundinacea,
Lycopus
europaeus
Populus alba, Populus x canescens,
Urtica dioica, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius,
Morus
alba,
Fraxinus
pennsylvanica
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39

B5xRA

3

Inváziós fajokkal
erősen fertőzött
sásrét, elszórtan
füzekkel

40

RB

3

Degradált puhafás
erdőfolt

41

P2axP2c

2

Rekettyefűz és
gyalogakác alkotta
cserjés sáv

42

B5xB2xB3

4

Nem zsombékoló
magassásos, mely
harmatkásás,
békabuzogányos
foltokkal mozaikol

43

OB

3

Szántó eredetű,
mocsárrétek
irányába fejlődő,
regenerálódó üde
gyepfolt

44

D6xB5

3

Mélyedés, melyben
magaskórós, a
mélyebb részeken
magassásos
állomány található

35

Carex acutiformis, Bidens frondosa,
Lythrum
salicaria,
Symphytum
officinale,
Lysimachia
vulgaris,
Polygonum
lapathifolium,
Iris
pseudacorus,
Calystegia
sepium,
Echinocystis
lobata,
Lycopus
europaeus, Salix alba, Cirsium arvense,
Phalaris
arundinacea,
Althaea
officinalis, Urtica dioica
Salix alba sl., Populus x canescens,
Urtica dioica, Impatiens parviflora,
Populus x canescens
Salix cinerea, Amorpha fruticosa,
Lycopus europaeus

Carex
acutiformis,
Sparganium
erectum, Lysimachia vulgaris, Butomus
umbellatus,
Oenanthe
aquatica,
Sagittaria sagittifolia, Lythrum salicaria,
Rumex hydrolapathum, Equisetum
fluviatile, Rorippa amphibia, Glyceria
maxima, Solanum dulcamara, Iris
pseudacorus,
Rubus
caesius,
Symphytum
officinale,
Phalaris
arundinacea, Carex acuta, Carex
vesicaria, Carex pseudocyperus, Salix
alba
Calamagrostis epigeios, Alopecurus
pratensis, Agropyron repens, Iris
pseudacorus,
Lysimachia
vulgaris,
Rubus caesius, Amorpha fruticosa,
Agrostis stolonifera, Galium rubioides,
Phalaris arundinacea, Stacys palustris,
Symphytum officinale
Althaea officinalis, Rubus caesius,
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica,
Cirsium arvense, Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios, Thalictrum
lucidum, Lythrum salicaria, Symphytum
officinale, Asparagus officinalis, Rumex
crispus, Thalictrum flavum, Inula
britannica, Leucanthemella serotina,
Euphorbia lucida, Amorpha fruticosa,
Carex vesicarius, Lysimachia vulgaris,
Symphytum
officinalis,
Iris
pseudacorus, Carex acuta
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45

D6

3

Nagyobb
egybefüggő
magaskórós folt

46

T5

2

Vetett réti
csenkeszes gyep,
néhány mocsárréti
fajjal (főleg a
szegélyekben)

47

RB

3

Részben ültetett
eredetű, részben
spontán, degradált
puhafás állomány

48

RaxP2c

4

Főleg hazai fajok
alkotta fasor

49

D34

3

Mocsárrét folt a
Szőlőske-dűlőben

36

Althaea officinalis, Rubus caesius,
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica,
Cirsium arvense, Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios, Thalictrum
lucidum, Symphytum officinale, Iris
pseudacorus, Asparagus officinalis,
Rumex crispus, Pseudolysimachion
longifolium,
Lythrum
virgatum,
Thalictrum flavum, Inula britannica,
Stachy palustris, Rorippa austriaca,
Lythrum salicaria, Lycopus europaeus.
Leucanthemella serotina
Festuca pratensis, Stenactis annua,
Alopecurus pratensis, Cirsium arvense,
Lythrum salicaria, Rubus caesius,
Amorpha fruticosa, Calamagrostis
epigeios,
Erigeron
canadensis,
Pseudolysimachion
longifolium,
Epilobium
tetragonum,
Anthemis
arvensis, Symphytum officinale, Inula
britannica,
Phalaris
arundinacea,
Leucanthemella serotina
Populus alba, Crategus laevigata,
Quercus robur, Frangula alnus,
Convallaria majalis, Amorpha fruticosa,
Rubus caesius, Populus x canescens,
Rubus
caesius,
Leucanthemella
serotina, Lycopus europaeus, Vitis
riparia
Qercus robur, Populus alba, Fraxinus
pennsylvanica, Salix alba, Rubus
caesius, Amorpha fruticosa
Calamagrostis epigeios, Alopecurus
pratensis,
Elymus
repens,
Iris
pseudacorus,
Lysimachia
vulgaris,
Rubus caesius, Amorpha fruticosa,
Agrostis stolonifera, Galium boreale,
Phalaris arundinacea, Stacys palustris,
Symphytum
officinale,
Planthago
media, Inula britannica, Rorippa
sylvestris,
Serratula
tinctoria,
Convolvulus arvensis, Vincetoxicum
hirundinaria,
Lathyrus
tuberosus,
Asparagus officinalis, Prunella vulgaris,
Stenactis annua, Poa angustifolia,
Filipendula vulgaris, Campanula patula,
Lychnis flos-cuculi, Cirsium arvense,
36
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Lythrum
serotina

50

B2

4

51

B3xB1a

4

52

RAxP2a

3

53

B2xB3xB1
a

4

54

B2xRA

4

55

U9xAc

5

Gyalogakáccal
fertőzött
harmatkásás folt
A Bodrog egykori
medermaradványa,
mozaikos vízi
kányafüves, tavi
kákás mocsár folt
Vizes mélyedést
kísérő üde cserjés és
puhafás fasor

salicaria,

37

Leucanthemella

Glyceria maxima, Amorpha fruticosa,
Echinocystis lobata, Bidens frondosa,
Urtica dioica
Rorippa amphibia, Schoenoplectus
lacustris,
Lysimachia
vulgaris,
Polygonum
lapathifolium,
Rumex
hydrolapathum
Populus alba, Fraxinus angustifolia,
Amorpha fruticosa, Frangula alnus,
Salix cinerea

Harmatkásás,
mételykórós, tavi
kákás mozaikos
mocsári élőhely

Glyceria maxima, Iris pseudacorus,
Lycopus
europaeus,
Lysimachia
vulgaris, Schoenoplectus lacustris,
Polygonum lapathifolium, Stachys
palustris, Carex acutiformis, Rorippa
amphibia, Oenanathe aquatica, Rumex
hydrolapathum, Nuphar lutea, Alisma
planthago-aquatica,
Schoenoplectus
lacustris
Harmatkásás mocsár Fraxinus
pennsylvanica,
Fraxinus
folt szélében
angustifolia, Fraxinus pennsylvanica,
zömében hazai
Populus
nigra
italica, Amorpha
fafajok alkotta fasor fruticosa, Populus nigra, Acer negundo,
Glyceria maxima, Phalaris arundinacea,
Populus alba
A Szőlőskei-HoltNuphar lutea, Nymphaea alba, Salvinia
Bodrog
natans, Hydrocharis morsus-ranae,
hínárvegetációja és
Lemna trisulca, Lemna minor, Spirodela
nyílt vizes foltjai
polyrhyza, Ceratophyllum demersum,
Potamogeton lucens, Potamogeton
pectinatus, Rumex hydrolapathum,
37
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Polygonum
vulgaris

amphibium,

38

Utricularia

56

D6xRA

4

Gyalogakáccal
erősen fertőzött
magaskórós

57

RBxOA

3

Mélyfekvésű,
csalános, zavart folt,
hazai puhafákkal

Althaea officinalis, Rubus caesius,
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica,
Cirsium arvense, Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios, Thalictrum
lucidum, Symphytum officinale, Genista
tinctoria, Iris pseudacorus, Asparagus
officinalis,
Rumex
crispus,
Pseudolysimachion
longifolium,
Lythrum virgatum, Thalictrum flavum,
Inula
britannica,
Leucanthemella
serotina, Stachy palustris, Rorippa
austriaca, Lythrum salicaria, Lycopus
europaeus
Salix alba, Salix fragilis, Urtica dioica,
Rubus caesius, Lysimachia vulgaris,
Bidens frondosa

58

P3

1

Fiatal nyár ültetvény

Populus alba, Symphytum officinale

59

B2xB5

4

60

D6xB5

4

Mozaikos sásos
harmatkásás folt,
mélyedésben
Magaskórós és
sásrét mozaikja
néhol teljesen
degradált foltokkal.
Elszórtan szép idős
tölgyek tarkítják.

Carex acuta, Phalaris arundinacea,
Glyceria
maxima,
Scoenoplectus
lacustris
Carex acuta, Iris pseudacorus, Vicia
cracca, Lysimachia vulgaris, Symphytum
officinale, Salix cinerea, Lythrum
salicaria, Lycopus europaeus, Rumex
crispus, Amorpha fruticosa, Cirsium
arvense, Alopecurus pratensis, Lathyrus
tuberosus, Aristolochia clematitis,
Rubus caesius, Thalictrum lucidum

61

RA

3

Puhafás erdősáv sáv

Populus x canescens, Populus tremula,
Populus alba, Rubus caesius, Amorpha
fruticosa
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62

D34xD6

4

Degradált
magaskórós fajokkal
kevert mocsárrét

63

RA

3

Hazai nyaras folt.

64

RB

3

Hazai nyaras folt.

65

B5xD6

4

Jó természetességű,
jelentős kiterjedésű
sásrét folt, mely
magaskóróssal
mozaikol, kevés
degradált folttal.
Elszórtan szép idős
tölgyek tarkítják.

66

P2axRA

3

Őshonos puhafákból
álló fasor, elszórtan
rekettyefüzekkel

67

D34xD6

4

Degradált
magaskórós fajokkal
kevert mocsárrét

39

Alopecurus pratensis, Elymus repens,
Agrostis stolonifera, Rubus caesius,
Phalaris arundinacea, Stachys palustris,
Althea officinalis, Iris pseudacorus,
Calamagrostis epigeios, Lysimachia
vulgaris,
Lycopus
europaeus,
Thalictrum lucidum, Cirsium vulgare,
Leucanthemella
serotina,
Pseudolysimachion
longifolium,
Rorippa austriaca, Amorpha fruticosa,
Cirsium arvense, Aristolochia clematitis
Populus alba, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius, Vitis riparia, Lysimachia
vulgaris
Populus alba, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius, Vitis riparia, Lysimachia
vulgaris
Carex acutiformis, Carex vesicarius,
Carex riparia, Carex acuta, Lysimachia
vulgaris, Symphytum officinalis, Iris
pseudacorus, Phalaris arundinacea,
Calamgrostis
epigeios,
Glyceria
maxima, Scoenoplectus lacustris, Iris
pseudacorus, Vicia cracca, Salix cinerea,
Lythrum salicaria, Lycopus europaeus,
Rumex crispus, Amorpha fruticosa,
Cirsium arvense, Alopecurus pratensis,
Lathyrus
tuberosus,
Aristolochia
clematitis, Rubus caesius, Thalictrum
lucidum
Populus alba, Salix alba, Populus x
canescens, Salix cinerea, Lysimachia
vulgaris
Alopecurus pratensis, Elymus repens,
Agrostis stolonifera, Rubus caesius,
Phalaris arundinacea, Stachys palustris,
Althea officinalis, Iris pseudacorus,
Calamagrostis epigeios, Lysimachia
vulgaris,
Lycopus
europaeus,
Thalictrum lucidum, Cirsium vulgare,
Leucanthemella
serotina,
Pseudolysimachion
longifolium,
Rorippa austriaca, Amorpha fruticosa,
Cirsium arvense, Aristolochia clematitis
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68

S2xRB

2

Nemesnyaras
spontán betelepülő
hazai fűz és
nyárfajokkal.

Populus x euramericana, Salix alba,
Populus alba, Populus nigra, Amorpha
fruticosa, Rubus caesius, Lycopus
europaeus

69

S2xRB

2

Populus x euramericana, Populus x
canescens, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius

70

S2

2

Telepített
nemesnyaras és
őshonos puhafás
erdő.
Telepített
nemesnyaras erdő
széleken néhány
hazai fafaj egyede

71

J6

4

Középkorú-idős
keményfa ligeterdő
maradvány.

72

J4

4

Spontán fűz-nyár
ligeterdő, részben
keményfás
fajkészlettel. Néhol
felnyílik és üde
magassásos
tisztásokkal
tarkított.

Quercus robur, Crategus monogyna,
Acer tataricum, Frangula alnus,
Amorpha fruticosa, Cornus sanguinea,
Viburnum opulus, Populus x canescens,
Ulmus minor, Ulmus laevis, Populus
alba, Populus tremula, Convallaria
majalis, Rubus caesius, Aristolochia
clematitis, Crategus laevigata
Populus nigra, Populus alba, Populus x
canescens, Cornus sanguinea, Frangula
alnus, Quercus robur, Rubus caesius,
Aristolochia
clematitis,
Amorpha
fruticosa, Iris pseudacorus, Lysimachia
vulgaris, Salix fragilis, Ulmus laevis,
Acer negundo, Fraxinus angustifolia,
Fraxinus pennsylvanica, Salix cinerea,
Vitis riparia, Crategus laevigata, Urtica
dioica, Carex acuta

73

OBxRA

3

Gátőrház körüli
jellegtelen, üde,
vetett gyep, néhány
fa egyeddel

Populus alba, Quercus robur, Lolium
perenne, Trifolium repens, Trifolium
pratense, Elymus repens

74

J4

4

Puhafás ligeterdő
idős nyarakkal.
Néhol többnyire
gyomos tisztások
szabdalják.

Populus alba, Quercus robur, Ulmus
minor, Frangula alnus, Crategus
monogyna, Aristolochia clematitis,
Rubus caesius, Amorpha fruticosa,
Populus
nigra,
Leucanthemella
serotina, Leucojum aestivum, Clematis
integrifolia, Populus x canescens,
Ulmus laevis, Crategus monogyna,
Bidens frondosa, Iris pseudacorus,

Populus x euramericana, Amorpha
fruticosa, Rubus caesius, Populus x
canescens

40
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Lysimachia vulgaris.

75

B5xB2

4

Mélyedésben
kialakult sásospántlikafüves folt

76

B2xB1a

4

Harmatkásás és tavi
kákás foltok
mozaikja

77

B5

4

Magassásos folt a
Szállás-dűlőben

78

D6xB5xRA

4

Mélyedésben
kialakult
magassásosmagaskórós élőhely

79

RBxS1

2

Vegyes fafajú de
főként akác
dominanaciájával
jellemezhető folt,
déli felében
jellegtelen puhafás
folt.

80

RA

4

Idős kocsányos
tölgyek és a
körülöttük levő
fehér nyarak
csoportja

Carex riparia, Carex acutiformis,
Phalaris arundinacea, Cirsium arvense,
Symphytum
officinale,
Serratula
tinctoria,
Stachys
palustris,
Leucanthemella serotina
Glyceria
maxima,
Schoenoplectus
lacustris,
Sagittaria
sagittifolia,
Butomus umbellatus, Alisma plantagoaquatica,
Carex
acuta,
Carex
acutiformis
Carex
acuta,
Iris
pseudacorus,
Leucanthemella serotina, Symphytum
officinale, Typha angustifolia, Lycopus
europaeus, Scutellaria galericulata,
Lysimachia vulgaris
Rubus caesius, Lysimachia vulgaris,
Thalictrum
lucidum,
Symphytum
officinale, Iris pseudacorus, Euphorbia
lucida, Vicia cracca, Aristolochia
clematitis, Galum rubioides, Alopecurus
pratensis, Prunus spinosa, Lathyrus
tuberosus,
Stachys
palustris,
Echinocystis lobata, Leucanthemella
serotina, Gentiana pneumonanthe
Robinia pseudoacacia, Morus alba,
Quercus robur, Convallaria majalis,
Rubus caesius, Frangula alnus, Urtica
dioica, Prunus spinosa, Crategus
monogyna, Populus tremula, Amorpha
fruticosa
Quercus
robur,
Populus
alba,
Convallaria majalis, Frangula alnus,
Crategus monogyna
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81

B5xB2

4

Mélyedésben
kialakult sásospántlikafüves folt

82

RA

4

83

J4

4

Idős kocsányos
tölgyek és a
körülöttük levő
fehér nyarak
csoportja
Középkorú spontán
kialakult ártéri
ligeterdő. A második
lombkorona
szintben inváziós
fajok

84

RB

3

Jellegtelen puhafás
erdőfolt, mely még
nem tekinthető
ligeterdőnek, de a
szukcessziós
folyamatok a J4
élőhely irányába
haladnak

Populus x canescens, Rubus caesius,
Vitis riparia, Bidens frondosa, Populus
tremula, Quercus robur, Ulmus laevis,
Aristolochia
clematitis,
Iris
pseudacorus,
Convallaria
majalis,
Populus tremula, Quercus robur, Ulmus
minor, Aristolochia clematitis, Salix
alba, Populus alba, Populus nigra,
Amorpha fruticosa

85

T5

2

Vetett réti
csenkeszes gyep,
néhány mocsárréti
fajjal (főleg a
szegélyekben)

Festuca pratensis, Dactylis glomerata,
Arrhenatherum elatius, Tanacetum
vulgare, Arctium lappa, Elymus repens,
Lychnis flos-cuculi, Cirsium arvense,
Rorippa austriaca, Glechoma hederacea

86

D34

4

Ecsetpázsitos
mocsárrét, a
mélyedésekben
facsoportok

Alopecurus pratensis, Calamagrostis
epigeios, Plantago media, Inula
britannica, Elymus repens, Lathyrus
tuberosus,
Asparagus
officinalis,
Prunella vulgaris, Stenactis annua, Iris
pseudacorus, Poa angustifolia, Phleum
pratense, Viola pumila, Filipendula
vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Cirsium
arvense, Centaurea jacea, Lythrum
salicaria, Leucanthemella serotina,
Chrysanthemum
leucanthemum,
Rorippa austriaca, Cardamine pratensis,
Scutellaria hastiolia, Ranunculus acris,

Carex riparia, Carex acutiformis,
Phalaris arundinacea, Cirsium arvense,
Symphytum
officinale,
Serratula
tinctoria, Stachys palustris
Quercus robur, Salix alba, Populus alba,
Amorpha fruticosa

Populus nigra, Populus x canescens,
Salix fragilis, Rubus caesius, Amorpha
fruticosa, Populus alba, Salix fragilis,
Fraxinus pennsylvanica, Acer negundo,
Urtica dioica, Bidens frondosa
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Populus alba, Salix fragilis, Populus
nigra, Galium rubioides, Thalictrum
lucidum,
Clematis
integrifolia,
Eryngium planum, Galium verum,
Gentiana pneumonanthe

87

D6xB5

3

Gyalogakáccal
erősen fertőzött
magaskórós és
magassásos folt

88

RBxP2c

3

Spontán kialakult,
jellegtelen puhafás
erdőfolt, körülötte
sűrű gyalogakácos

89

RB

3

Spontán kialakult,
jellegtelen puhafás
erdőfolt. A
szukcessziós
folyamatok az ártéri
ligeterdő irányába
tartanak

Althaea officinalis, Rubus caesius,
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica,
Cirsium arvense, Alopecurus pratensis,
Calamagrostis epigeios, Thalictrum
lucidum, Symphytum officinale, Iris
pseudacorus, Asparagus officinalis,
Rumex crispus, Thalictrum flavum, Inula
britannica, Leucanthemella serotina,
Eiphorbia lucida, Amorpha fruticosa,
Carex vesicarius, Carex acuta
Populus alba, Salix fragilis, Amorpha
fruticosa, Frangula alnus, Salix alba,
Bidens frondosa

Salix alba, Populus alba, Populus nigra,
Amorpha
fruticosa,
Populus
x
canescens, Rubus caesius, Lysimachia
vulgaris, Symphytum officinalis, Iris
pseudacorus
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90

J4

3

Idős fák alkotta,
ártéri ligeterdő folt.
A második
lombkorona
szintben
megjelentek az
inváziós fajok

91

D34xP45

4

Szép, idős
hagyásfákkal (főként
keményfákkal),
bokrokkal tarkított
kaszálással kezelt
mocsárrét folt.
Természetessége
változó, de
alapvetően jó, a
védett fajok
előfordulása is
jellemző.

92

RB

3

Spontán kialakult,
jellegtelen erdőfolt

44

Salix alba, Populus alba, Sambucus
nigra, Rubus caesius, Quercus robur,
Populus nigra, Fraxinus pennsylvanica,
Acer negundo, Amorpha fruticosa,
Aegopodium podagraria, Urtica dioica,
Scophularia nodosa, Iris pseudacorus,
Lysimachia nummularia, Convallaria
majalis, Echinocystis lobata, Lycopus
europaeus, Stachys sylvatica, Ulmus
laevis, Impatiens parviflora, Ulmus
minor, Viburnum opulus
Alopecurus pratensis, Elymus repens,
Agrostis stolonifera, Rubus caesius,
Phalaris arundinacea, Stachys palustris,
Althea officinalis, Iris pseudacorus,
Calamagrostis epigeios, Filipendula
vulgaris, Serratula tinctoria, Cardamine
pratensis, Scutellaria hastifolia, Carex
melanostachia, Carex vulpina, Galium
rubioides, Centaurea jacea, Genista
tinctoria,
,
Euphorbia
virgata,
Lysimachia vulgaris, Vincetoxicum
hirundinaria,
Valeriana
officinalis,
Lycopus europaeus, Prunus spinosa,
Thalictrum lucidum, Cirsium vulgare,
Epilobium
tetragonum,
Chrysanthemum
leucanthemum,
Leucanthemella
serotina,
Pseudolysimachion
longifolium,
Gentiana pneumonanthe, Rorippa
austriaca, Amorpha fruticosa, Quercus
robur, Populus alba, Salix fragilis, Pyrus
pyraster
Populus alba, Populus tremula, Salix
fragilis, Amorpha fruticosa, Rubus
caesius, Vitis riparia, Lysimachia
vulgaris, Leucanthemella serotina,
Phalaris arundinacea
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3.2.2. A védett növényfajok ponttérképezésének eredményei
A vizsgálat során 11 védett növényfaj előfordulását tudtuk igazolni az alábbi térképen
ábrázolt foltok és pontok területén.

19. kép: A vizsgált területen észlelt védett növényfajok elhelyezkedése

3.2.2.1.

A védett növényfajok bemutatása

Réti iszalag (Clematis integrifolia)
Leírása: Magassága 5–80 cm. A növény egyszerű vagy elágazó szárú. A szár és a
virágkocsány bársonyosan szőrös. Levelei átellenesek (ritkán hármas örvben állók),
lándzsásak vagy tojásdadok (5–10 x 2–6 cm), az alsók ék vállúak, a felsők szíves vállal ülők,
rendesen csónakszerűen öblösek, merevek. A levelek a fonák oldalerezetén és az éleken
pillás-szőrösek. Bókoló, kéktől a sötétliláig változó színű virágai magánosan vagy
kettesével, hármassával fejlődnek. A lepel 4 (–5) 0,5–1,2 cm széles, 2–5 cm hosszú
cimpára tövig hasadó. A cimpák gyakran megcsavarodnak, hátukon 3–6 kiálló hosszborda
húzódik, a szélső bordákon kívül bársonyos-szőrösek. Porzó és termő számos, gyapjas.
Termései repítőszőrös aszmagok.
Virágzása/termésérése: május – június eleje / VII – VIII (– IX.)
Élőhelye: Inkább mészkedvelő; ártéri réteken, lápréteken, kaszálóréteken, legelőkön,
szikes réteken, hegyi réteken, cserjésekben, száraz tölgyesekben, szikes erdőtisztásokon,
erdőszéleken, löszgyepekben találkozhatunk vele.

45
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20-21. kép: Réti iszalag egyedek a Szőlőske-dűlőben (Fotó: Zsólyomi T.)

Előfordulása: Eurázsiai-kontinentális flóraelem.
Cserehát, Bükk, Mátra, Mátraalja, Cserhát, Ipoly-vidék, Börzsöny, Visegrádi-hegység,
Bakony, Bakonyalja, Keszthelyi-hegység, Soproni-hegység, Mecsekalja, Geresdidombvidék, Szekszárdi-dombvidék, Tolnai-hegyhát, Szigetköz, Kis-Alföld, Dráva-sík,
Mezőföld, Sárköz, Mohácsi-sík, Mohácsi-sziget, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Hevesisík, Taktaköz, Pesti-sík, Turján-vidék, Duna–Tisza köze, Bodrogköz, Bereg-Szatmári-sík,
Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgált területen: A faj üde, kaszált gyepekben fordul elő a vizsgálati
területen. Kimutatni a Bodrog töltésének hullámtéri oldalából és a sárospataki Szőlőskedűlő mocsárrétjeiről tudtuk. Összesen 54 egyedét észleltük.

22. kép: A réti iszalag észlelt egyedeinek előfordulási pontjai

46
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Inas gyíkvirág (Cnidium dubium)
Leírása: A növény 30-100 cm magas, a tőlevél 2–3-szor szárnyas, cimpái szálasak. A gallér
hiányzik vagy 1–2 levelű, a gallérkák árszerűek, igen keskeny hártyás szélűek, élük rövid
fogacskáktól érdes. Az ernyő 15–20 (–30) sugarú, a sugarak keskenyen szárnyasak, élük
molyhos.
Virágzása: VII–IX.
Élőhelye: Láp- és mocsárrétek, ligeterdők.
Előfordulása: Északi-középhegység,
Dunántúl, Alföld.

Dunántúli-középhegység,

Bakonyalja,

Níyugat-

Előfordulása a vizsgálati területen: A faj nem gyakori a vizsgálati területen. A felmérések
során összesen két élőhelyfolt területéről, mindössze két egyedét tudtuk kimutatni.

23. kép: Az inas gyíkvirág észlelt egyedeinek előfordulási pontjai

Dunai szegfű (Dianthus collinus)
Leírása: Közepes termetű, 20–80 cm magas, karcsú évelő faj. A szár a levelekkel együtt
érdes-pelyhes vagy – subsp. glabriusculus – sima, kopasz. A levelek keresztben átellenes
állásúak, szálas-lándzsásak, 2–8 mm szélesek, sűrűn állók. A levélhüvely nem hosszabb a
levéllemez szélességénél. Virágzata általában két virágcsomóból áll. A szirom rózsaszínű
vagy bíborpiros, lemeze 7–14 mm hosszú, szakállas, pettyes tövű, sötéten csíkozott. A
csészepikkelyek a csészénél rövidebbek, szálkájuk lapos.
Virágzása/termésérése: július – szeptember / VII vége – IX (– X.)
Élőhelye: Alapkőzet szempontjából közömbös; pusztafüves lejtők, erdőssztyep rétek,
sziklai cserjések, száraz és homoki tölgyesek, irtásrétek, erdőszélek növénye.
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24-25. kép: Dunai szegfű egyedek a vizsgálati terület szélén található töltésen (Fotó: Zsólyomi T.)

Előfordulása: Délkelet-európai flóraelem.
Zemplén, Cserehát, Mátra, Bükk, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Gödöllői-dombvidék,
Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Gerecse, Vértes, Bakonyalja, Keszthelyi-hegység,
Belső-Somogy, Hevesi-sík, Duna-Tisza köze, Taktaköz, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík,
Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgálati területen: Gyakorlatilag csak a Bodrog árvízvédelmi töltésének
tetején található, ahol viszont tömeges megjelenésű faj. A felmérések során kb. 20002500 egyed előfordulását detektáltuk.

26. kép: A dunai szegfű észlelt egyedeinek előfordulási pontjai
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Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)
Leírása: Közepesen nagytermetű páfrány, általában fénytelen, világoszöld, kitelelő
levelekkel. A levélnyél megközelítőleg olyan hosszú, mint a levéllemez.
A legalsó levélkék 2× szárnyasan összetettek, a másodrendű levélkék osztottak vagy
szeldeltek. Fogaik hosszan kihúzott szálkában végződnek, kerületük hosszúkás-tojásdad,
hosszúkás- lándzsás. A legalsó levélszárny határozottan aszimmetrikusan szárnyalt. Az
alsó szárnyacskák nagyobbak, de bemetszésük általában nem éri el a fő eret. A fátyolkák
vese alakúak.
Spóraérése: július – szeptember
Élőhelye: Enyhén mészkerülő. Liget- és láperdőkben, üde lomberdőkben, nyirkos, savanyú
talajú erdőkben, ültetett erdei fenyvesekben, telepített fenyvesekben, bükkösökben,
mészkerülő cseres-tölgyesekben, szil-kőris ligetekben, gyöngyvirágos tölgyesekben,
láperdőkben (fák tövén) él.
Elterjedése: Északi-középhegység, Budai-hegység, Pilis, Vértes, Bakony, Bakonyalja,
Pannonhalmi-dombvidék, Mecsek, Villányi-hegység, Nyugat-Dunántúl, Zalai-dombvidék,
Belső-Somogy, Zselic, Külső-Somogy, Geresdi-dombvidék, Szekszárdi-dombvidék, Tolnaihegyhát, Völgység, Szigetköz, Hanság, Kis- Alföld, Dráva-sík, Mohácsi-sík, Mezőföld, Duna–
Tisza köze, Turján-vidék, Taktaköz, Nyírség, Bodrogköz, Bereg-Szatmári-sík.
Előfordulása a vizsgált területen: A faj egyetlen egy példányát a 32-es számú folt területén
találtuk egy ártéri ligeterdőben.

27. kép: A szálkás pajzsika észlelt egyedének előfordulási pontja

49

49

A Csizmár-holtág botanikai felmérése (Írta: Zsólyomi Tamás)

Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)
Leírása: 20–60 cm magas, egyszerű vagy elágazó szárú évelő növény. Átellenes levelei
közül az alsók rövidebbek és szélesebbek, tompásak, a felsők ezzel szemben szálashosszúkásak. Tőlevelei hiányoznak. Feltűnő, 3–5 cm nagy, sötét égszínkék virágai
magánosan vagy kisebb csoportokban, általában a hajtások csúcsi részén fejlődnek. Az 5
cimpájú pártát belül egy-egy világos (fehéres-rózsaszínes) pettyezett sáv díszíti.

28. kép: Virágzó kornistárnics egyed a Szőlőske-dűlőben (Fotó: Zsólyomi T.)

Virágzása/termésérése: július vége – szeptember közepe / IX – X.
Élőhelye: Inkább mészkerülő; kiszáradó láprétek, hegyi rétek, szőrfűgyepek nővénye, de
előfordul mocsárréteken, nádasokban,
fűzlápokban, erdeifenyvesekben és
gesztenyésekben is.
Előfordulása: Eurázsiai (-mediterrán) flóraelem.
Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Bükk, Hernád-völgy, Mátra, Börzsöny, Gödöllőidombvidék, Visegrádi-hegyég, Budai-hegység, Vértesalja, Bakony, Bakonyalja, Balatonfelvidék, Mecsek, Soproni-hegység, Kőszegi-hegység, Vasi-dombvidék, Kemeneshát, Vendvidék, Őrség, Hetés, Göcsej, Zalai-dombvidék, Dél-Zala, Belső-Somogy, Szigetköz, KisAlföld, Hanság, Dráva-sík, Tengelici-hegyvidék, Mezőföld, Sárköz, Hevesi-sík, Pesti-sík,
Turján-vidék, Duna–Tisza köze, Hajdúság, Nyírség, Taktaköz, Bodrogköz, Bereg-Szatmárisík, Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgált területen: A fajt a Szőlőske-dűlő mocsárrétjein észleltük négy
lokalitásban, ahol összesen 16 egyed koordinátáját rögzítettük.
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29. kép: A kornistárnics észlelt egyedeinek előfordulási pontjai

Tiszaparti margitvirág (Leucanthemella serotina)
Leírása: Magas termetű (30–150 cm), tarackosan kúszó tövű, kopasz, évelő növény. A szár
felül többnyire 10–20 cm-es oldalágakra ágazó, melyek végén magánosan ülnek a 3–6 cm
átmérőjű fészkek. A levelek (az alsók is) ülők, 5–8 cm hosszúak, hosszúkás-lándzsásak,
durván fűrészes szélűek; vállukon fülecske vagy keskeny szárnyacska van. A sugárvirágok
1–2 cm hosszúak, fehérek, a kögvirágok sárgák.

30-31. kép: Tiszaparti margitvirág egyed a nyári és tömegesen virágzó egyedek az őszi felmérés idején (Fotó:
Zsólyomi T.)

Virágzása/termésérése: augusztus – szeptember / IX vége – X.
Élőhelye: A talaj mésztartalma iránt közömbös; nedves vagy vízzel borított termőhelyeken
élő faj. Mocsarak, lápok, láperdők, ligeterdők, nádasok, magaskórós társulások növénye.
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Előfordulása: Pontusi-pannon flóraelem.
Aggteleki-karszt, Bükk, Dráva-sík, Mezőföld, Duna–Tisza köze, Turján-vidék, Nyírség,
Bodrogköz, Taktaköz, Bereg-Szatmári-sík, Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgált területen: A faj gyakori, néhol tömeges a vizsgált területen.
Leggyakrabban a mocsárrétek és a puhafás erdőfoltok szegélyében találkoztunk vele, de
előfordul ligeterdők nyitottabb állományaiban, azok tisztásain, illetve nyílt mocsárréteken
is. A felmérés során összesen 1227 egyed jelenlétét tudtuk igazolni, de biztosra vehető,
hogy a területen élő teljes állománynagyság ennél jóval nagyobb.

32. kép: A tiszaparti margitvirág észlelt egyedeinek előfordulási pontjai

Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Leírása: A növény 35–60 cm magas, többnyire csoportosan fejlődő, hagymás faj. A levél és
a szár színe hamvas kékeszöld. A levelek húsosak, szálasak, kb. 10 mm szélesek, csúcsuk
többé-kevésbé lekerekített. A szár csúcsán 3–7 virág fejlődik. A harang alakúan összehajló,
15–20 mm hosszú lepellevelek fehérek, csúcsukon zöld vagy sárgászöld folttal. A
virágkocsányok nem rövidebbek a fellevélnél. Termései húsos tokok.
Virágzása/termésérése: április közepe – június eleje / VI – VIII.
Élőhelye: Inkább mészkedvelő; nedves vagy időnként vízzel borított talajokon – liget- és
láperdőkben, mocsárréteken, magassás társulásokban – él.
Előfordulása: Atlanti-mediterrán flóraelem.
Cserehát, Cserhát, Balaton-felvidék, Mecsek, Villányi-hegység, Kemeneshát, Mura-vidék,
Belső-Somogy, Zselic, Baranyai-dombvidék, Szigetköz, Kis-Alföld, Hanság, Szentendreisziget, Csepel-sziget, Pesti-sík, Mohácsi-sík, Mohácsi-sziget, Mezőföld, Völgység, Drávasík, Gemenc, Turján-vidék, Duna–Tisza köze, Nyírség, Taktaköz, Bodrogköz, BeregSzatmári-sík, Tiszántúl.
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33-34. kép: A nyári tőzike bimbós és elvirágzó egyedei (Fotó: Zsólyomi T.)

Előfordulása a vizsgált területen: A faj gyakori, néhol kifejezetten tömeges a vizsgált
területen. Legjelentősebb állományára a Szőlőskei-Holt-Bodrog partján, a magassásos és
harmatkásás mocsári vegetáció, valamint a ligeterdők érintkezési zónájában bukantunk.
Ezeken a helyeken hosszú, keskeny sávban, több száz méteren keresztül, egybefüggő
állománya él. A legsűrűbb foltjaiban száz métereken keresztül átlagosan 5-6 egyed/m²
egyedsűrűségben található, de észleltük 8-10 egyed/m² egyedsűrűségű állományát is.
Más helyeken megjelenik mocsárrétek mélyedéseiben, ahol jellemzően szálanként nő. A
vizsgálat során pontos egyedszámot nem tudtunk megállapítani, de az állománynagyság
tízezres nagyságrendű. Becsléseink szerint 20-30.000 egyed él a területen.

35. kép: A nyári tőzike észlelt egyedeinek előfordulási pontjai
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Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)
Leírása: Aljzatban rögzülő, vastag gyöktörzses, úszó hínárnövény. Hosszú nyelű, víz színén
kiterülő levelei vaskosak, viaszos felszínűek, alul is zöldek. A 15–25 cm széles, kerekdedhosszúkás levéllemez mélyen bevágott vállú, majdnem ép szélű. A tőálló kocsányon
fejlődő magános virág 10–15 cm széles; nappal nyílik, éjjelre becsukódik. A rendesen 4
csésze kb. akkora, mint a szirom. A sok, spirálisan álló szirom keskeny-hosszúkás, tompás
csúcsú, a belsők fokozatosan mennek át a porzókba. A szintén sok, spirálisan álló porzó a
szirmokkal együtt a magház oldaláról ered. A belső porzók szálasak. Az ülő, pajzs alakú
bibe annyi sugarú (10–22), ahány rekeszes a felső állású magház. A termés gömböshengeres, ripacsos.

36-37. kép: Fehér tündérrózsák a Csizmárban (Szőlőskei-Holt-Bodrog) (Fotó: Zsólyomi T.)

Virágzása, termésérése: június – szeptember / (VII –) VIII – X (– XI.)
Élőhelye: Eutróf-mezotróf, álló- vagy lassan folyó vizekben fordul elő, kb. 3 m
vízmélységig. A tündérrózsahínár alkotója, de más hínártársulásokban, nádasokban,
semlyékek vizében is megél.
Előfordulása: Eurázsiai (-mediterrán) flóraelem.
Medves, Cserhát, Gödöllői-dombvidék, Gerecse, Mecsekalja, Soproni-hegység, Vasidombvidék, Zalai-dombvidék, Balaton, Belső-Somogy, Zselic, Szigetköz, Kis-Alföld, Drávasík, Sárköz, Mohácsi-sík, Mohácsi-sziget, Mezőföld, Turján-vidék, Duna–Tisza köze,
Hortobágy, Taktaköz, Bodrogköz, Hajdúság, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík, Tiszánntúl.
Előfordulása a vizsgált területen: A faj jelenlétét a Szőlőskei-Holt-Bodrog területéről és a
morotva öblözetében található egyik medermaradványból tudtuk kimutatni. Előbbiben
jelentős állománynagyság található. Mivel vízalatti gyöktörzzsel rendelkező fajról van szó,
az egyedszám meghatározás nem lehetséges, azonban az általa borított területi
kiterjedést meg tudtuk állapítani. Legalább 1,2-1,5 hektárnyi területet borít a faj a két
vizes élőhelyen összesen.
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38. kép: Fehér tündérrózsa által borított területek előfordulási helyei a vizsgált területen

Hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolium)
Leírása: A szár felül sűrűn 0,2–0,5 mm hosszú egyszerű szőrökkel fedett, mirigyszőrök
nincsenek. A terméses kocsány legfeljebb fele olyan hosszú, mint a hozzátartozó murva;
mirigyszőrei nincsenek. – A levél lándzsás vagy keskeny-lándzsás, 5–12 cm hosszú, 1–2 (–
3) cm széles. A csúcsi virágfürt alatt 2–3 (–6) rövidebb oldalsó fürt van. A terméses
kocsány 1–3 mm, a mur-va 3–6 mm hosszú.

39-40. kép: A hosszúlevelelű veronika kicsit nehezebben észlelhető hajtásai kora nyári és később virázgáskori
állapotában (Fotó: Zsólyomi T.)
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Virágzása: VI–IX.
Élőhelye: Nedves rétek, magaskórósok, ligeterdők.
Előfordulása: Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Bakony, Nyugat-Dunántúl,
Dél-Dunántúl, Alföld.
Előfordulása a vizsgált területen: A faj jobb természetességű, fajgazdagabb
mocsárréteken és magaskórósokban él a vizsgált területen. A felméréseink során
összesen 110 egyed előfordulási pontját tudtuk detektálni.

41. kép: A hosszúlevelű veronika észlelt egyedeinek előfordulási pontjai

Rucaöröm (Salvinia natans)
Leírása: Kicsiny, 5-15 cm-es, egyéves vízi növény. Hármas örvökben elhelyezkedő levelei
közül kettő a víz felszínén úszik és asszimilál, a harmadik karéj gyökérszerű (3–7 cm-es
sallangokkal), a vízben csüng. A víz felszínén lebegő levelek elliptikusak, 1–1,5 cm
hosszúak, felszínükön sűrűn papillákat viselnek, amelyekről a ráfröccsenő víz lepereg. A
levélfelszín papilláinak ágai szétállók, csúcsukon nem érintkeznek. A növény ezek
segítségével marad a felszínen. A sporangiumokat tartalmazó sporokarpiumok gömb
alakúak, 2–3 mm-esek, s a levelek tövében, a víz alatt fejlődnek, 2–6-ossával többékevésbé egy csomóban helyezkednek el.
Spóraérése: július – október
Élőhelye: Inkább mészkedvelő, melegkedvelő, síksági faj. Lassú folyású- vagy állóvizek, a
lebegő hínárnövényzet tagja. Az egyik lebegőhínár-társulás névadó alkotója, de nádassemlyékesben, tündérrózsa hínárban is előfordul.
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42. kép: Rucaöröm a Szőlőskei-Holt-Bodrog hínárjában (Fotó: Zsólyomi T.)

Elterjedése: Zemplén, Gödöllői-dombvidék, Villányi-hegység, Zalai-dombvidék, BelsőSomogy, Szigetköz, Kis-Alföld, Sárköz, Duna mente, Dráva-sík, Csepel-sziget, Mohácsi-sík,
Mohácsi-sziget, Duna–Tisza köze, Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Taktaköz, Bodrogköz,
Bereg-Szatmári-sík, Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgált területen: Mivel a faj egyéves, spórákkal szaporodó vízi életmódot
folytató haraszt, megjelenése és egyedszáma évenként eltérő lehet. Felméréseink során
több vizes élőhely területéről is ki tudtuk mutatni, néhol tömeges. Állománynagysága
tízezres, de akár százezres nagyságrendű is lehet.

43. kép: A rucaöröm észlelt állományainak előfordulási pontjai
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Sulyom (Trapa natans)
Leírása: Lágyszárú, 50–300 cm hosszú, egyéves vízinövény. Kezdetben az iszapban
gyökerezik, majd levélrózsájának kifejlődése után úszó hínárrá válik. Vízfelszíni levelei
(30–50 db) rombusz alakúak, 1–4,5 cm hosszúak és ugyanilyen szélesek, elől durván
fogasak; 7–17 cm hosszú levélnyelük hólyagszerűen felfújt. Alámerült, víz alatti levelei
fésűsen szeldeltek, gyökérszerűek. A szárközök hossza 5–10 cm. Fehér, 4 tagú virágai a
levelek hónaljában magánosak; a szirmok mintegy 8 mm hosszúak. Szürkésfekete termése
2–4 cm hosszú, (2–3)–4 szarvú, a csúcsán koronát visel.
Virágzása/termésérése: július – augusztus / VIII – IX (– X.)
Élőhelye: Inkább mészkedvelő faj; tavak, holtágak hínártársulásainak tagja.
Előfordulása: Dél-közép-eurázsiai (-mediterrán) flóraelem.
Balaton-vidék, Mecsek, Villányi-hegység, Vasi-dombvidék, Kemeneshát, Őrség, Zalaidombvidék, Dél-Zala, Kis-Balaton, Belső-Somogy, Völgység, Dráva-sík, Mohácsi-sík,
Mohácsi-sziget, Sárköz, Pesti-sík, Duna–Tisza köze, Taktaköz, Hortobágy, Nyírség,
Bodrogköz, Bereg-Szatmári-sík, Tiszántúl.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált terület határain belül a faj számára számos
élőhely folt alkalmas lehet, azonban csupán a Bodrog egy lefűződő ágában tudtuk
kimutatni. Mivel a térség hasonló élőhelyein állományai az egyes eltérő években jelentős
ingadozásokat mutatnak (áradásoktól és a konkurens kolokán faj elterjedésétől függően),
elképzelhető, hogy a vizsgált területen is megjelenik más foltokban is a következő
években.

44. kép: A sulyom észlelt állományainak előfordulási pontjai

Fenti fajokon kívül feltételezhető további védett növények előfordulása is a vizsgált
területen, mivel a korlátozott számú és időintervallumú felmérések után nem zárható ki
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egyéb ritka fajok előkerülése. Ezek keresésére a jövőben érdemes lehet egy ismételt
felmérést végezni.
Az élőhelyek ismeretében az alábbi védett és fokozottan védett növényfajok felbukkanása
várható a felsorolt élőhely típusokban:
• kígyónyelv páfrány (Ophioglossum vulgtum) – ligeterdőkben, magassásosokban;
• széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) – ligeterdőkben;
• tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) – ligeterdőkben;
• fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) – ligeterdőkben, idősebb nyárfák
alatt, rezgőnyaras állományokban;
• kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) - ligeterdőkben, idősebb nyárfák alatt,
rezgőnyaras állományokban;
• tojásdad békakonty (Neottia ovata) - ligeterdőkben, idősebb nyárfák alatt,
rezgőnyaras állományokban
• debreceni torma (Armoracia macrocarpa) – mocsárréteken, magaskórósokban,
magassásosokban;
• szibériai nőszirom (Iris sibirica) - mocsárréteken, magaskórósokban,
magassásosokban;
• pocsolyalátonya (Elatine alsinastrum) – taposott, keréknyomos vízállások területén;
• kálmos (Acorus calamus) – a Bodrog menti békabuzogányos mocsarakban;
• gyilkos csomorika (Cicuta virosa) – a Bodrogon úszó és a parton megrekedő
uszadékokon.
E fejezetben jegyezzük meg, hogy a védett növényfajok pontjainak gyűjtése, valamint az
élőhelytérképezés során észleltünk néhány jelentős korú és méretű faegyedet pl: az EOV
835100/329311 ponton található hatalmas, legalább 200 éves kocsányos tölgy, vagy a
835088/329228 pont környékén található „óriás füzek”, stb. E famatuzsálemek jelenléte
szintén jelentős botanikai és zoológiai (főleg xylofág rovarfajok miatt) értéket képvisel.

45-46. kép: Famatuzsálemek a Szőlőske-dűlőben (Fotó: Zsólyomi T.)

Megjegyzés (a szerkesztő):
A megrendelő néhány évvel ezelőtti területbejárása során a területen – egy ponton – észlelt egy
további védett növényfajt, a szibériai nőszirom (Iris sibirica) néhány virágzó szálát; amelyet a jelen
tanulmány részletesen nem mutat ugyan be, de jelenléte a tanulmány összeállításának időpontjában
is valószínűsíthető.
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3.3. Természetvédelmi kezelési javaslatok
3.3.1. Inváziós fajok visszaszorítása
Mint manapság az egész világon mindenhol, a vizsgált területen is talán a
legjelentősebb természetvédelmi probléma az inváziós fajok jelenléte és egyre nagyobb
térhódítása. Esetünkben zömében észak-amerikai és ázsiai fajokról van szó. Vizsgálataink
során megállapítottuk, hogy leginkább az amerikai eredetű fásszárú fajok okozzák a
legjelentősebb ökológiai károkat. Mindezek közül kiemelhető a gyalogakác (Amorpha
fruticosa), a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
károkozása. E fajok jelentős egyedszámú állományai, térnyerésükkel elfoglalják a hazai fajok
élőhelyeit, homogén állományai kialakulásával csökken a biodiverzitás és levelikből
származó, felhalmozott (főleg nitrogén) vegyületeik átalakítják a szomszédos élőhelyek
fajösszetételét is.
Védekezni e fajok terjedése ellen azok mechanikai irtásával, vegyszeres gyérítéssel és
a nyílt élőhelyek rendszeres kezelésével (kaszálás, legeletetés) lehet. Fásszárú fajok esetében
a törzsinjektálási módszerek, tuskókenések, a gyalogakác esetében a levélen felszívódó, de
lebomló vegyszerek kenésével javasolt védekezni. Az inváziós fajok visszaszorítása mellett
cserjés, erdősült élőhelyfoltok területén törekedni kell őshonos fajok alkotta vegyes kor és
fajösszetételű fásszárú vegetáció fenntartásáról, mivel az egészséges, jó természetességű
klimax társulásokba nehezebben tudnak felszaporodni az özönfajok.

3.3.2. Szukcessziós folyamatok féken tartása
Szintén problémát jelenthet hosszú távon a terület szukcessziós folyamatai miatt
bekövetkező élőhely csökkenés. Ez leginkább a fátlan élőhelyek területi arányának
csökkenését, valamint az azokon élő védett növényfajok eltűnését erdményezi. A
cserjésedési, erdősülési folyamatokat jelentősen segíthetik az előbb felsorolt fajok is,
valamint a terület kezelésének hiánya.
A szukcessziós folyamatok féken tartását a fátlan élőhelyek biomasszájának
rendszeres eltávolításával, kaszálással, legeltetéssel lehet biztosítani.
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4. A Csizmár-holtág emlősfaunájának felmérése (Írta: Petrovics
Zoltán)

4.1. A felmérés módszere
A fent bemutatott vizsgálati terület esetében terepi bejárás történt 2020. áprilisában,
májusában, júliusában, októberben és novemberben összesen hét alkalommal. A terepi
felméréseket megelőzően nyílt forráskódú QGIS 3.4.12 térinformatikai program segítségével
áttanulmányoztuk a területek légi felvételeit. A terepen végzett vizsgálatok során rögzítésre
került az ott megfigyelhető emlősfajok listája. A terepi felmérések során az ott előforduló
állatfajok döntő részét a hátrahagyott különböző életjeleik segítségével tudtam azonosítani.
Ezek az ott fellelhető lábnyomok, ürülékek, odúk, földtúrások és fészkeik meghatározását
követően kerültek fel a fajlistára.
A vizsgálat során nem csak a természetvédelmi oltalmat élvező, hanem vadászható
vadfajok előfordulási adatait is rögzítettem. Egyéb felhasznált eszközök: digitális
fényképezőgép és tartozékai, típus Nikon P900, terepnapló, kereső és állványos távcső,
terepi határozó könyv és személygépkocsi.

4.2. Az eredmények bemutatása
4.2.1. A vizsgált élőhelyen megfigyelt emlősállatfajok felsorolása:
• Cickányalakúak (Soricomorpha)
Miller-vízicickány (Neomys anomalus)
• Nyúlalakúak (Lagomorpha)
Mezei nyúl (Lepus europaeus)
• Rágcsálók (Rodentia)
Pelefélék (Gliridae)
Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)
Hódfélék (Castoridae)
Eurázsiai hód (Castor fiber)
Hörcsögfélék (Cricediae)
Közönséges kószapocok (Arvicola amphibius)
Egérfélék (Muridae)
Törpeegér (Micromys minutus)
• Ragadozók (Carnivora)
Macskafélék (Felidae)
Vadmacska (Felis silvestris)
Kutyafélék (Canidae)
Vörös róka (Vulpes vulpes)
Aranysakál (Canis aureus)
Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)
Menyétfélék (Mustelidae)
Hermelin (Mustela erminea)
Nyuszt (Martes martes)
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Európai borz (Meles meles)
Közönséges vidra (Lutra lutra)
Mosómedvefélék (Procynidae)
Észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor)
• Párosujjú patások (Artiodactyla)
Disznófélék (Suidae)
Vaddisznó (sus scrofa)
Szarvasfélék (Cervidae)
Európai őz (Capreolus capreolus)
Gímszarvas (Cervus elaphus)

4.2.2. A vizsgált élőhelyen megfigyelt védett emlősállatfajok leírása:
Miller-vízicickány (Neomys anomalus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Leírása: Apró termetű rovarevő emlős. Felső teste sötét szürkésfekete, alsó teste világos
színezetű.
Élőhelye: Hazai viszonylatban a síkvidéki mocsárréteket kisebb vizű mocsarakat,
holtágakat népesíti be.
A közönséges vízicickánnyal (Neomys fodiens) ellentétben kerüli a gyors folyású
patakokat, de a nedves mocsárréteken megtalálja életfeltételeit. Télen a holtágak
befagyott jegén - jellegzetesen hátrahagyott kitinpáncélok alapján - lehet nyomára
akadni, ahol nagy eséllyel elpusztult példányára is bukkanhatunk (47. kép).
Nem alszik téli álmot. Ott, ahol télen vastagra fagy a jégtakaró, megkeresi a módját, hogy
rovartáplálékáért az alá tudjon lejutni. A nagyobb vízibogarakat a jég tetején fogyasztja el.
Jelenlétére ekkor nyerhető bizonyság. Mivel azonban tetemét nem viszi el minden
ragadozó faj, jellemzően azt meg is lehet találni.
Előfordulása a vizsgált területen: A kutatott területen egyetlen elpusztult példányát
találtam, amiből arra lehet következtetni, hogy a terület megfelelő életfeltételekkel
szolgál a faj számára.
A faj védelmét az olyan vizes élőhelyek természetes állapotának megőrzésével lehet
biztosítani, amilyenek a vizsgált területen megtalálhatóak.
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47. kép: Árulkodó nyomok a miller-vízicickány jelenlétéről (Fotó: Petrovics Zoltán)

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Leírása: A hazánkban előforduló pelefajok közül a legkisebb termetű, egyöntetű
sárgásbarna színezetű. Éjszakai életmódot folytat, ezért szemei kissé túlméretezettek és
feketék.
Élőhelye: Elsősorban erdőlakó faj és a szárazabb erdőket részesíti előnyben, de lakott
területeken belül gyümölcsösökben, ártéri erdőkben is megtalálja életfeltételeit.
Jellegzetes fészkeit bokrokra építi. Főként cserjeszintben és bokrokon él.
Előfordulása: Leggyakoribb pelefajunk. Európa nagy részén előfordul.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen a törpeegér fészkei is
megtalálhatóak, de az attól nagyobb és levelekkel is borított fészkét is sikerült egy
esetben megtalálni.
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48. kép: A mogyorós pele jellegzetes élőhelye ártéren (Fotó: Petrovics Zoltán)

Eurázsiai hód (Castor fiber)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Leírása: Nagytermetű rágcsáló, melynek testhossza akár az egy métert is elérheti.
Farokhossza 30-35 cm-es. Súlya 25-35 kg közötti. Felülről lapított csupasz farka a
legjellemzőbb. Apró sötét szemei és kis fülei vannak. Vastag szőrméjének színe vöröses.
Élőhelye: Kimondottan vízközeli élőhelyeken telepszik meg. Előnyben részesíti a meredek
partfalú folyó, vagy holtágak partszakaszait, de azok hiányában is megtelepszik, ahol
gazdag aljnövényzetet talál. Az ivarérett példányok újabb élőhelyek felkutatásakor több
kilométert is elvándorolnak. Partfalak hiányában hamarabb elkészülnek vastag gallyakból
épült várai, melyeknek felszín alatti kijáratai vannak közvetlen a víz alá.
Előfordulása: Az 1990-es évek elejétől sikeres visszatelepítése történt hazánkba. Mára
már közönségessé vált. Szinte minden folyónk, patakunk mentén és ártereken
találkozhatunk hátrahagyott jeleivel, a tipikus rágásnyomaikkal.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág parti zónájának bejárása folyamán, több helyen
megtalálható volt rágásnyoma, egy helyen épülő várát találtam meg. A vár már ivarérett
egyedről árulkodott, de a vártól nagyobb távolságokban is friss rágások voltak fellelhetők.
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49. kép: Épülő hódvár a Szőlőskei-Holt-Bodrog partján (Fotó: Petrovics Zoltán)

Vadmacska (Felis silvestris)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Leírása: Közepesnél kisebb testméretű ragadozó, melynek testhossza 50-80 cm.
Jellegzetes farkának hossza 28-30 cm. Színe szürkésbarna, a test alsó felén és a lábak
belső részén okkersárga árnyalattal. A nagyobb termetű nőstény az 5 kg-ot is elérheti.
Élőhelye: Magyarországon főleg középhegységeinkben él, de erős állománya van az ártéri
erdőségekben is, főleg a Tisza mentén. Nagy kiterjedésű alföldi erdeinkben és ártereken is
megtalálja életfeltételeit.
Előfordulása: Széles elterjedésű faj, de hazai állománya nem fedi le az ország egész
területét. Mivel főként éjszakai életmódot folytat, ritkán kerül szem elé, de jellegzetes
lábnyomaival a számára alkalmas élőhelyeken még gyakran találkozhatunk. Igen gyakoriak
a gázolásos esetek, ám ezek is adatokkal szolgálnak előfordulási helyeikről.
Előfordulása a vizsgált területen: Főként lábnyomai alapján lehetett bizonyságot nyerni
jelenlétéről, de egy alkalommal nyílt helyen sikerült megpillantani és bizonyító fotókat
készíteni a fajról. Mérete alapján nőstény vadmacska lehetett, és mivel a déli órákban
vadászott a réten, valószínűleg a közelben kölykei lehettek.
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50. kép: Nőstény vadmacska vadászik az ecsetpázsitos réten (Fotó: Petrovics Zoltán)

Hermelin (Mustela erminea)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Leírása: Menyétféléink közül az egyik legkisebb testméretű ragadozó, melynek testhossza
25-30 cm. Jellegzetes, fekete végű farkának hossza 10-14 cm. Színe vörös, a test alsó fele
és a torok egybefüggően fehér. Télen teljes szőrzete kifehéredik, csupán farka vége marad
fekete. Testtömege 150-400 g.
Élőhelye: Menyétféléink közül a legritkább faj. Optimális élőhelyéül a víz közelsége szolgál,
így Magyarországon főleg vizes élőhelyen nádasok, gyékényesek és sásosok mentén
figyelhető meg. Erős állománya van az ártéri erdőségekben főleg a Tisza mentén.
Elenyésző számban középhegységeinkben is él. Fontos számára a jó rejtőzködést biztosító
magas növényzet.
Előfordulása: Széles elterjedésű faj, de hazai állományáról nem lehet csak becslést
készíteni, mivel igen nehezen kutatható fajról van szó. Sokat mozog. Legalkalmasabb
időpont a lepel hóborítást követően a nyomait keresni.
Előfordulása a vizsgált területen: Egyetlen alkalommal sikerült megpillantani a dűlőúton
átszaladó példányát, mely minden valószínűség szerint pocok zsákmányával szaladt.
Vélhetően kölykei számára vitte zsákmányállatát. Télen a közeli holtágak mindegyikén,
azok befagyott és hóval borított jegén nyomaira lehetett bukkanni.
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51. kép: Hermelin jellegzetes páros nyomai. Nem távolodott el a parti növényzettől (Fotó: Petrovics Zoltán)

Nyuszt (Martes martes)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10 000 Ft.
Leírása: Eurázsiai elterjedésű faj. Mérete és megjelenése tekintetében nagyon hasonlít a
gyakori nyesthez, de torokfoltja krémszínű. Testhossza 45-50 cm, lompos farka 23-26 cm.
Súlya 1,5-1,8 kg. Bundájának színezete gesztenyebarna.
Élőhelye: Középhegységeink mindegyikében megtalálható, ám egyre több megfigyelése
származik öreg ártéri erdőkből. Ezek a helyek bővelkednek odvas fákban, így szaporodó
helyeikül szolgáló tágas üregekben is. Kedvelik a dús aljnövényzetű háborítatlan erdőket,
ahol nem csak a zsákmányául szolgáló gerincesek élnek, de gyümölcsök is fellelhetőek.
Előfordulása: Széles elterjedésű faj, de hazai állományáról nem lehet csak becslést
készíteni, mivel igen nehezen kutatható fajról van szó. Sokat mozog napközben is, így
élőhelyén megfigyelhetjük. Nyomai hasonlítanak a nyest nyomára, azonban a nyuszt
talppárnái között erősebben szőrösebb, ezáltal nagyobb nyomot hagy.
Előfordulása a vizsgált területen: Az erdő énekesmadarai igen jól felismerik, ezért nagy
zajjal kísérik a portyázó nyusztot. Egy ilyen váratlan segítséggel pillantottam meg egy
példányt az odúja közelében, mely egy termetes szürkenyár vastag ágainak elágazásában
tűnt el. Jobban szemügyre véve láthattam az üreg szélén felhalmozott ürülékcsomóját,
amiből arra lehet következtetni, hogy kölykei is ott rejtőzködhettek.

67

67

A Csizmár-holtág emlősfaunájának felmérése (Írta: Petrovics Zoltán)

52. kép: Nyuszt ürülékcsomója az elágazásában kikorhadt üreg szélén (Fotó: Petrovics Zoltán)

53. kép: A nyuszt egy pillanatra megtorpant miután megpillantott (Fotó: Petrovics Zoltán)
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Közönséges vidra (Lutra lutra)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Leírása: A hazai menyétfélék közül az egyik legtermetesebb faj. Hossza 70-80 cm,
farokhossza 40 cm. Testtömege akár a 15 kg-ot is elérheti. Vaskos farka, apró fülei, ujjai
között úszóhártyák figyelhetőek meg. Tömött szőrzete barna, csupán alsótestén
világosabb.
Élőhelye: Palearktikus faj. Magyarország minden olyan élőhelyen megtelepszik, ahol a
víztestek mérete és az azokban található halak mennyisége megfelelő számára. Fontos
számára olyan partfal, ahol kisebb vízszintemelkedés esetén kölykeit szárazon nevelhesse.
Előfordulása: Leggyakrabban folyóink mentén, természetes tavaknál, holtágak mentén és
kevésbé zavart halastavakon. Kimondottan éjszakai életmódú. Halakon kívül változatos
étrendje van.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág partjai mentén több régebbi és újabb földalatti
üregét lehetett megtalálni. Csapásai a sáros parti zónában és a növényzetben három
különböző helyen is előkerültek. Nyomait a csatorna mentén is meg lehetett találni.
Jelenléte állandó.

54. kép: Vidra búvóhelye. Ugyanitt a hód is kijárta csapását (Fotó: Petrovics Zoltán)
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55. kép: Vidra jellegzetes lábnyomai vékony hóborításos időszakban (Fotó: Petrovics Zoltán)

4.2.3. Egyéb, a területen megfigyelt nem védett, de feltétlen említést
érdemlő ragadozó emlősfajok
Aranysakál (Canis aureus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 0 Ft.
Leírása: A közismert vörös rókánál nagyobb, szőrzete vörösesbarna színű. Fejformája kissé
kutyaszerű, fülei kissé lekerekítettek. Lábai hosszabbak, mely hozzásegíti a fajt a vizes,
mocsaras élőhelyeken való léthez. Farka kevésbé bozontos és középhosszú. Futás közben
felemelt fejjel figyelhető meg.
Élőhelye: Rejtett életmódja miatt a nehezen járható dús aljnövényzetű bozótosokat,
nagyobb nádasokat részesíti előnyben.
Előfordulása: A ’80-as években a Dráva folyó mentén terjeszkedett a faj É-i irányban.
Napjainkban az ország teljes területén előfordul, létszáma folyamatosan emelkedik. 2010től a Felső-Tisza ártéri területein jelent meg először, mára azonban benépesítette az itt
található vizes élőhelyek mindegyikét.
Mai elterjedési területén nappal is szem elé kerülhetnek példányai, de jelenlétükről a más
hasonló méretű kutyafélék lábnyomaitól eltérő jellegzetessége könnyen felismerhetővé
teszi.
70

70

A Csizmár-holtág emlősfaunájának felmérése (Írta: Petrovics Zoltán)

Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen minden alkalommal meg lehetett
találni a faj nyomait. Állandó jelenlétével számolni kell!

56. kép: Aranysakál jellegzetes nyomai (Fotó: Petrovics Zoltán)

57. kép: Aranysakál és nyuszt hóban észlelt lábnyomai (Fotó: Petrovics Zoltán)

Európai borz (Meles meles)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 0 Ft.
Leírása: Robosztus megjelenésű. Rövid lábai erős körmökkel bírnak, feje megnyúlt,
menyétszerű, melyen a fehér és fekete hosszanti szőrzet a legjellemzőbb faji bélyeg. Háti
részét ezüstszürke, hasi részét és a lábait feketés szőrzet fedi. Súlya elérheti a 15 kg-ot.
Élőhelye: Egész Európában elterjedt faj. Az erdővel borított élőhelyeket részesíti
előnyben, ahol kotorékát sok éven át használja. Éjszakai életmódja miatt ritkán kerül szem
elé, de más fajok lábnyomaitól könnyedén megkülönböztethető a borz tipikus lábnyoma.
Nagy területeket jár be táplálékszerző körútjai alkalmával, amikor előszeretettel használja
a dűlőutakat.
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Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen több esetben is megtaláltam
lábnyomait, de kotorékot nem találtam. Az ártérre minden valószínűség szerint egy
magasabb fekvésű területről jár be.

58-59. kép: Borz jellegzetes körmös lábnyomai sárban, vadmacska ovális lábnyomai hóban (Fotó: Petrovics
Zoltán)

Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 0 Ft.
Leírása: Közel vörös róka méretű ragadozó emlős. Hosszú és bozontos szőrzete
barnásszürke, de lábai sötétszürkék. Fején mosómedveszerű álarc figyelhető meg. Lelógó
farka középhosszú. Súlya mindössze 4-6 kg.
Élőhelye: Hazai viszonylatban előnyben részesíti az árterek közelségét, a nagyobb
folyóinkat szegélyező ligeterdőket és dús vegetációjú félszáraz élőhelyeket. Hidegebb
időszakokat kisebb téli alvással vészeli át.
Eredetileg Észak-Amerikában őshonos faj. Európába K-i irányból érkezett. Főként a
nagyobb folyóink mentén, így elsőként a Tisza ártéri erdeiben jelent meg elsőként. Mára
az egész Kárpát-medencét benépesítette. Éjszakai aktivitású faj, nappal ritkán mozog.
Előfordulása a vizsgált területen: Nyomaival két alkalommal találkoztam a vizsgált
területen belül. Egyik alkalommal őz teteméhez vezettek azok, de tisztán kivehető
nyomait főleg a sáros dűlőutakon találtam.

60-61. kép: Nyestkutya lábnyoma mocsaras vízparton, hódvár a holtág partján (Fotó: Petrovics Zoltán)
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Észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 0 Ft.
Leírása: A faj jellegzetessége a bozontos farok, amin gyűrűs mintázat figyelhető meg.
Másik jellegzetessége az ún. bandita maszk, melynek színe fekete. Szőrzete ezüstszürke
színezetű. Orra hegyes végződésű, mancsai ujjasak.
Súlya akár a 15 kg-ot is elérheti.
Élőhelye: Eredetileg Észak-Amerikában őshonos faj. Az elszabadult példányok Ny-i
irányból érkeztek a Kárpát-medencébe. Terjeszkedése folyók, patakok, vizes élőhelyek
mentén folyik. A Tisza és a Bodrog mentén az utóbbi tíz évben már sokfelé rátalálhattunk
jellegzetes lábnyomára. Főként éjjeli aktivitású. Tartósabban ott tud elidőzni, kölyköket
nevelni, ahol az öreg erdők alkalmas nagyméretű odvakkal rendelkeznek. Az ártereken
belül a folyók parti zónájában mozog legtöbbet, hiszen táplálkozása folyamán ösztönösen
igényli a vizet.
Előfordulása: Leggyakrabban folyóink mentén terjeszkedik. Az iszapos fövenyeken lehet
lábnyomait legkönnyebben felfedezni. Kimondottan éjszakai életmódú. Rendkívül
változatos étrendje teszi lehetővé terjeszkedését.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen belül csupán a holtágat Bodroggal
összekötő csatorna mentén és a Bodrog folyó iszapos helyein észleltem lábnyomait.

62. kép: Mosómedve jellegzetes fekete ürüléke (Fotó: Petrovics Zoltán)
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63. kép: Mosómedve lábnyomai (Fotó: Petrovics Zoltán)

4.3.

Természetvédelmi kezelési javaslatok

Inváziós fajok visszaszorítása
Az árterek élőhelyi változatossága alkalmas élőhelyet biztosítanak a vizes élőhelyekhez
kötődő, vagy azt elviselő hazai őshonos és behurcolt állatfajok számára. Az idegenhonos
fajok minden bizonnyal negatív hatást fognak gyakorolni a Kárpát-medencében kialakult
életközösségekre. A vadászati feladatokkal megbízott helyi vadásztársaságok a
természetvédelemben fontos és elengedhetetlen feladatot láthatnak el a behurcolt fajok
visszaszorításában.
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5. A Csizmár-holtág madárfaunájának felmérése (Írta: Petrovics
Zoltán)

5.1. A felmérés módszere
A vizsgálati terület esetében terepi bejárás történt 2020 áprilisában, májusában,
júliusában, októberben és novemberben összesen hét alkalommal. A terepi felméréseket
megelőzően nyílt forráskódú QGIS 3.4.12 térinformatikai program segítségével
áttanulmányoztuk a területek légi felvételeit. A terepen végzett vizsgálatok során rögzítésre
került az ott megfigyelhető madárfajok listája. A terepi felmérések során az ott előforduló
madárfajok döntő részét vizuálisan, néhány esetben akusztikusan tudtam azonosítani.
Legtöbb esetben a biztosan és a feltételezetten itt fészkelő fajok, kisebb számban a kóborló
és vonuló madárfajok megfigyelései történtek. A felkutatott fészkek is néhány faj fészkeléseit
bizonyította. A nagyobb gallyfészkeket lombmentes időszakban kutattam fel, fészkelési
időben pedig visszaellenőriztem. A korábbi években ismertté vált ragadozó madár fajok, a
holló és a fekete gólya által épített gallyfészkek mindegyikét visszaellenőriztem. Azok
meglétét vagy megszűnését, újabbak keletkezését EOV koordináta rendszer alapján
rögzítettem GPS kereső használatával. Egyéb felhasznált eszközök: digitális fényképezőgép és
tartozékai, típus Nikon P900, terepnapló, kereső és állványos távcső, terepi határozó könyv
és személygépkocsi.

5.2. Az eredmények bemutatása
5.2.1. A vizsgált élőhelyen megfigyelt madárfajok felsorolása
Vöcsökalakúak (Podicipediformes)
Vöcsökfélék (Podicipedidae)
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
Gödénylakúak (Pelacaniformes)
Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)
Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
Gólyaalakúak (Ciconiiformes)
Gémfélék (Ardeidae)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Nagy kócsag (Egretta alba)
Szürke gém (Ardea cinerea)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Gólyafélék (Ciconiidae)
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
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Lúdalakúak (Anseriformes)
Récefélék (Anatidae)
Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Nyári lúd (Anser anser)
Fütyülő réce (Anas penelope)
Csörgő réce (Anas crecca)
Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
Böjti réce (Anas querquedula)
Barátréce (Aythya ferina)
Kontyos réce (Aythya fuligula)
Kerceréce (Bucephala clangula)
Kis bukó (Mergus albellus)
Vágómadár-alakúak (Accipitriformes)
Vágómadárfélék (Acipitridae)
Darázsölyv (Pernis apivorus)
Barna kánya (Milvus migrans)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Kígyászölyv (Circaetus gallicus)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
Héja (Accipiter gentilis)
Parlagi sas (Aquila heliaca)
Karvaly (Accipiter nisus)
Egerészölyv (Buteo buteo)
Halászsasfélék (Pandionidae)
Halászsas (Pandion haliaetus)
Sólyomalakúak (Falconiformes)
Sólyomfélék (Falconidae)
Vörös vércse (Falco tinnunculus)
Kabasólyom (Falco subbuteo)
Tyúkalakúak (Galliformes)
Fácánfélék (Phasianidae)
Fácán (Phasianus colchicus)
Darualakúak (Gruiformes)
Guvatfélék (Rallidae)
Guvat (Rallus aquaticus)
Haris (Crex crex)
Vízityúk (Gallinula chloropus)
Szárcsa (Fulica atra)
Lilealakúak (Charadriiformes)
Szalonkafélék (Scolopacidae)
Erdei cankó (Tringa ochropus)
Réti cankó (Tringa glareola)
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Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)
Galambalakúak (Columbiformes)
Galambfélék (Columbidae)
Örvös galamb (Columba palumbus)
Vadgerle (Streptopelia turtur)
Kakukkalakúak (Cuculiformes)
Kakukkfélék (Cuculidae)
Kakukk (Cuculus canorus)
Bagolyalakúak (Strigiformes)
Bagolyfélék (Strigidae)
Uhu (Bubo bubo)
Macskabagoly (Strix aluco)
Szalakótaalakúak (Coraciiformes)
Jégmadárfélék (Alcedinidae)
Jégmadár (Alcedo atthis)
Harkályalakúak (Piciformes)
Harkályfélék (Picidae)
Nyaktekercs (Jynx torquilla)
Hamvas küllő (Picus canus)
Zöld küllő (Picus viridis)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)
Verébalakúak (Passeriformes)
Pacsirtafélék (Alaudidae)
Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Billegetőfélék (Motacillidae)
Sárga billegető (Motacilla flava)
Hegyi billegető (Motacilla cinerea)
Ökörszemfélék (Troglodytidae)
Ökörszem (Troglodytes troglodites)
Rigófélék (Turdidae)
Vörösbegy (Erithacus rubecola)
Fülemüle (Luscinia Megarhynchos)
Fekete rigó (Turdus merula)
Énekes rigó (Turdus philomelos)
Léprigó (Turdus viscivorus)
Poszátafélék (Sylviidae)
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
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Kis poszáta (Sylvia curruca)
Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)
Légykapófélék (Muscicapidae)
Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Őszapófélék (Aegithalidae)
Őszapó (Aegithalos caudatus)
Cinegefélék (Paridae)
Kék cinege (Parus caeruleus)
Széncinege (Parus major)
Csuszkafélék (Sittidae)
Csuszka (Sitta europaea)
Fakuszfélék (Certhiidae)
Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla)
Függőcinege-félék (Remizidae)
Függőcinege (Remiz pendulinus)
Sárgarigófélék (Oriolidae)
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Gébicsfélék (Laniidae)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Varjúfélék (Corvidae)
Holló (Corvus corax)
Seregélyfélék (Sturnidae)
Seregély (Sturnus vulgaris)
Verébfélék (Passeridae)
Mezei veréb (Passer montanus)
Pintyfélék (Fringillidae)
Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
Zöldike (Carduelis chloris)
Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Sármányfélék (Emberizidae)
Citromsármány (Emberiza citrinella)
Sordély (Miliaria calandra)
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64. kép: A Bodrog folyó árvizeitől gátak védik a környező területeket. Ez az élőhely sok madárfajnak biztosítja
fészkelését. (Fotó: Petrovics Zoltán)

5.2.2. A vizsgált élőhelyen megfigyelt védett madárfajok leírása
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Leírása: 46-51 centiméteres átlagos testhosszal és 85-95 centiméteres
szárnyfesztávolságggal jellemezhető, 0,6-1,5 kilogrammos testtömeggel. A nemek
tollruhái egyformák.
Élőhelye: Többnyire tiszta vizű holtágakon, bányatavakon, víztározókon, sőt nagyobb
folyókon is költ. Igényli, hogy nádas-gyékényes szegélyekkel rendelkezzenek ezek a vizek.
Vonuló. Tavasszal, március elejétől, közvetlenül a vizek felmelegedése után megjelennek.
Télen főleg nagyobb víztározókon és védett tengerparti vizeken figyelhetjük meg.
Előfordulása a vizsgált területen: Mivel a nyíltvizű holtágakhoz ragaszkodik a faj, így
csupán két költőpárt figyelhettem meg a holtág teljes területén.
Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
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Leírása: 80-100 cm-es testhosszal és átlag 150 cm-es szárnyfesztávolsággal jellemezhető,
2-2,5 kilogrammos testtömeggel. A nemek tollruhái egyformák.
Élőhelye: Nagy kiterjedésű vizes élőhelyek közvetlen közelében, vagy azon belül. Nagyobb
folyóink mentén közvetlenül a termetes fákon is létrejöhetnek a fészkelő kolóniák. Helyi
viszonylatban legközelebb a Bodrogzugban található egy népes fészkelő kolónia. Nyáron
főleg a halban gazdag holtágakban és halastavakon táplálkozik, télen minden kisebb
folyónkon megfigyelhetjük, amíg azok be nem fagynak.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág jéggel fedett téli időszakán kívül folyamatosan
megfigyelhetőek példányai vagy kisebb csapatai.
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Leírása: 70-80 cm-es testhosszal és átlag 130 cm-es szárnyfesztávolságggal jellemezhető,
1 kilogrammos testtömeggel. A nemek tollruhái egyformák.
Élőhelye: Nagy kiterjedésű vizes élőhelyeken található nagyobb nád, vagy gyékényfoltok
fészkelő faja. Fészkét azok takarásában építi. Nem tűri fajtársai közelségét, így a fészkelő
párok elkülönülnek. Területét jellegzetes hangjával védi.
Előfordulása a vizsgált területen: Áttelelő példányai is megfigyelhetőek. Revírtartó hang
hiányában egyetlen fészkelőpárt sem valószínűsítek a holtág területén annak ellenére,
hogy egy példányát megfigyelhettem költési időszakban.
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Leírása: 58-65 cm-es testhosszal, közel 100 cm-es szárnyfesztávolsággal jellemezhető és
0,6-0,8 kg-os testtömeggel. A nemek tollruhája hasonló, de a fiataloké barna, rejtőszín.
Élőhelye: Jellegzetes fészkelőhelye a nagy kiterjedésű nádasok, vagy rekettyefüzesek, ahol
fajtársaival és más gémfélékkel kolóniában fészkel. Többnyire az esti óráktól aktív, ekkor
kisebb csapatokban repül a táplálkozó területeik halban gazdag vizeihez, ahol a
vízpartokon élő fák és bokrok takarásában vár zsákmányára.
Előfordulása a vizsgált területen: Többnyire fiatal példányok jelenlétét tapasztaltam, de
kiszínezett öreg tollruhás példányok is megfigyelhetőek voltak. A vizsgált napok
mindegyikén csupán néhány példány tartózkodott a holtág parti zónájában. A korábbi
években történt megfigyelések alapján kijelenthető, hogy a faj gyakoribb volt.
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű gémféle 55-60 cm-es testhosszal, 88-106 cm közötti
szárnyfesztávolsággal és 0,4-0,6 kg közötti testtömeggel jellemezhető. Mindkét nem
tollruhája fehér. Csőrük és lábaik sötét színűek.
Élőhelye: A bakcsókkal megegyező fészkelőhelyre, így nagy kiterjedésű nádasokra,
rekettyefüzesekre van szüksége, ahol fajtársaival és más gémfélékkel kolóniában fészkel.
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Előfordulása a vizsgált területen: Két alkalommal pillanthattam meg egy-egy példányát a
kifolyó csatornánál. A közvetlen közeli Bodrog folyó iszapos partjai a kedvelt leshelyei,
azonban a korábbi években történt megfigyelések alapján bátran kijelenthető, hogy a faj
egyre ritkábban látható.
Nagy kócsag (Egretta alba)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Leírása: Nagy termetű gémféle 85-100 cm-es testhosszal, 1,45-1,7 m közötti
szárnyfesztávolsággal és 1-1,5 kg testtömeggel jellemezhető. Mindkét nem tollruhája
fehér. Csőrük és lábaik sárga színűek.
Élőhelye: Nagy kiterjedésű nádasok fészkelője, ahol laza kolóniákban a lecsepült
nádcsomókra építi fészkét. A fészkeik közelében más gémfajok is gyakori fészkelők.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizes élőhelyek tipikus faja, így a holtág partján
állandóan megfigyelhető volt 5-10 példány, ugyanúgy a közeli Bodrog folyó partjain is
rendszeres.

65-66. kép: A bakcsók éjjelente keresik fel a holtágat (bal oldal). A nagy kócsagok nappal figyelhetőek meg
(Fotó:Simay Gábor)

Szürke gém (Ardea cinerea)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
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Leírása: Nagy termetű gémféle 90-98 cm-es testhosszal, 1,75-1,95 m közötti
szárnyfesztávolsággal és 1,6-2 kg testtömeggel jellemezhető. Mindkét nem tollazata
szürke, csupán kézevezőik feketék. Csüdjük és csőrük színe narancssárga.
Élőhelye: Legelterjedtebb gémfélénk. Fészkeiket fákra építik. A kolóniájuk mérete a
táplálékellátottság szerint alakul. Minden vizes élőhelyen találkozhatunk a fajjal, de
mezőgazdasági területeken is gyakran megfigyelhető nagy kócsagokkal vegyes laza
csapatokban, amint pockokra vadásznak. A halastavakat is gyakran látogatja.
Előfordulása a vizsgált területen: A nagy kócsaggal egyforma gyakorisággal keresi fel a
holtágat táplálkozás céljából, ahol a vizek szélein mozdulatlanul vár alkalmas
zsákmányállataira. A vizsgált napok mindegyikén megfigyelhető volt 4-5 példánya.
Vörös gém (Ardea purpurea)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű gémféle 70-90 cm-es testhosszal, 1,1-1,45 m közötti
szárnyfesztávolsággal és 1-1,5 kg testtömeggel jellemezhető. A két nem tollazata
egyformán barnásvörös, csüdjük és csőrük vörös színezetű.
Élőhelye: Főként a nádasokhoz kötődik, ahol kisebb csoportokban költ, de kevésbé társas
madár. Nádszálakból és más növényi törmelékekből álló fészkét is a nádasokban építi, de
ritkán fákon is fészkel.
Előfordulása a vizsgált területen: Mivel gyakorta vízben gázolva szerzi meg táplálékát, a tó
feliszapolódó végein lehetett magányos példányait megfigyelni.

67. kép: A vörös gém ritka látogató a holtág területén (Fotó:Simay Gábor)
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Fekete gólya (Ciconia nigra)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű gólyaféle 90-105 cm-es testhosszal, 1,1-1,45 m közötti
szárnyfesztávolsággal és 2,5-3 kg testtömeggel jellemezhető. A fehér gólyánál kisebb és
karcsúbb megjelenésű faj fejtől a begyiéig fekete, a háta szintén, csupán a hasi tollazata
fehér. Csőre és csüdje élénkpiros.
Élőhelye: Mivel rendkívül félénk madár, fákra épített fészkét háborítatlan erdőkben építi
középhegységi és vizes élőhelyekhez közeli területeken. Magányos fészkelő. Élő- és
fészkelőhelyeinek állapota romlik, ezért az ártereken fészkelő párok számának csökkenése
állapítható meg. A rétisas és a héja is veszélyt jelent fiókáikra.
Előfordulása a vizsgált területen: Két költőpár épített fészket a holtágat körülölelő
erdőkben. Egyikük a régi vasúti híd közelében a 835587 - 330435 EOV koordinátánál,
másik fészkelőpár a 834101 – 329057 EOV koordinátánál. Az itt fészkelő párok közül az új
fészket építő pár sikertelen volt. Az itt élő fekete gólyákat gyakran megfigyelhettem a
holtág fölötti légtérben.

68. kép: A fekete gólya a holtág feliszaposodó részein táplálkozik (Fotó:Simay Gábor)

Bütykös hattyú (Cygnus olor)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: A récefélék legnagyobb termetű képviselője 1,4-1,6 m-es testhosszal, 2,1-2,38 m
közötti szárnyfesztávolsággal és 10-12 kg súllyal. Az öreg példányok tollazata fehér,
fiókáiké fiatal korban szürkésbarna színezetű. Csőrük vöröses narancssárga. A csőr fölötti
arcbütyök és a lábak feketék.
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Élőhelye: A faj hazai állománya folyamatosan gyarapodik, ezért a számukra kicsit is
alkalmas élőhelyen fészkel. Az áramló vizeket kerüli, bár a szélesebb csatornáinkon is
egyre gyakrabban építi fészkét, ami óriási kupac tetején található. Ehhez megfelelő
méretű takaró növényzet szükséges.
Előfordulása a vizsgált területen: Két költőpár épített fészket a holtág mindkét
feliszapolódó, növényzettel benőtt végeiben. Fészkelésük sikeres volt. Ártereken
ugyanúgy, mint a vizsgált holtágon gyakran csoportosulnak költési időszakon kívül, amíg a
nyílt vizek be nem fagynak.
Nyári lúd (Anser anser)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Leírása: Nagytermetű lúd, mely könnyen elkülöníthető más szürke ludaktól. Testhossza
74-84 cm, szárnyfesztávolsága 1,49-1,68 m, súlya 2,9-3,7 kg közötti. Csőre narancssárga,
lábai rózsaszínűek. Tollruhája főleg barnásszürke.
Élőhelye: Vizes élőhelyeink egyre gyakoribb fészkelő faja. A kevésbé nyugodt vizek
mentén és ártereken egyesével fészkel, de költési időn kívül nagy csapatokba verődik.
Csak a legzordabb téli fagyokban, hóval vastagon borított időszakokban kóborol el
költőhelyéről, amikor a fűfélékhez nem fér hozzá.
Előfordulása a vizsgált területen: Fészkelését nem sikerült bizonyítani a vizsgált területen,
a néhány megfigyelés költési időn kívülre esett. Átrepülő csapatai ilyenkor gyakran
megfigyelhetőek voltak. A nyíltabb, kaszált réten, füvet tépkedő kisebb csapatát figyeltem
meg.
Böjti réce (Anas querquedula)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 100 000 Ft.
Leírása: Kistermetű récefaj, finoman mintázott tollruhája a hímeknek színesebb, a tojók
barnás tollazatúak. Legjellemzőbb a fajra a szem fölötti élénk fehér csík. Testhossza 37-41
cm, szárnyfesztávolsága 63-69 cm, súlya 252-500 g közötti.
Élőhelye: Édesvizek közelében nedves, füves lápokon, ecsetpázsitos sásos réteken fészkel.
Vonuló faj. Télen és tavasszal főleg fajtársaival alkot csapatokat, de más récefajokkal is, mint csörgőréce és kanalas réce - társul. Fészkelőhelye közelében párokra oszlanak és a
tojók májustól kezdenek költésbe.
Előfordulása a vizsgált területen: Tavasszal a holtág vizein voltak megfigyelhetőek. Nehéz
volt számukat megbecsülni, óvatosak voltak. A holtágon tartózkodó böjti récéket 25-30
példányra becsültem. Májustól eltűntek, ám egy alkalommal harisozás közben a rét
közepén a lábam alól repült fel egy tojó példány, mely minden valószínűség szerint a
fészkéről repült fel. Nem kerestem fészküket, nehogy arra rálépjek. Valószínűleg több
költőpár is élhet a holtág belsejében található kaszálókon.
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69. kép: Böjti réce (Fotó:Simay Gábor)

Barna kánya (Milvus migrans)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500 000 Ft.
Leírása: Enyhén villás farkú ragadozó madár. Tollazatának színe sötétbarna, csupán a fej
világos. Testhossza 48-58 cm, szárnyfesztávolsága 1,3-1-55 m közötti, súlya 0,65-1,1 kg. A
fiatalok tollruhája sötétebb, azon világos foltok figyelhetőek meg.
Élőhelye: Hazai viszonylatban folyóink mentén fészkel. Vizes élőhelyeken ugyanolyan
gyakran vadászik apró rágcsálókra, mint mezőgazdasági területeken. Gyakran forgalmas
utak fölött figyelhető meg, amint elgázolt állatok tetemeit keresi. Ahol elérhető
távolságban hulladéklerakó üzemel, azt gyakran felkeresi.
Előfordulása a vizsgált területen: Annak ellenére, hogy a vizsgált terület felett
megfigyelhettem a fajt, fészkélését nem sikerült bizonyítanom, annak ellenére sem, hogy
a korábbi években még rendszeresen költött. A kora tavaszi fészektérképezés alkalmával
már a korábban ismertté vált fészkeit sem találtam.
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.
Leírása: Hatalmas termetű ragadozó madár. Tollazata sötétbarna, de az öreg sasok feje a
begyig világos, farktollai idővel fehérek. A fiatal példányok tolla barna. Testhossz 70-92
cm, szárnyfesztávolságuk 2-2,45 cm között változik. Súlyuk 3,1-7 kg között mozog, a tojó
a termetesebb méretű.
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Élőhelye: Vizes élőhelyek közelségét keresi, ahol hatalmas fészkét megépítheti. Amióta
hazai állománya folyamatosan növekszik, nem csak a kiterjedt ártereken belül, hanem
kisebb folyóink mentén is megtalálja alkalmas fészkelőhelyeit és táplálkozó területeit.
Előfordulása a vizsgált területen: Főként folyóink mentén terjeszkedik a faj, így már a
Bodrog és a Tisza folyók mentén is egyre több fészkelőpár került felderítésre. A vizsgált
terület holtágának belső ívében is ismertté vált fészkelése, ahol is hatalmas fészkét egyik
termetes szürkenyárra építette 2017-ben. Az azt követő években, így 2020-ban is
sikeresen felnevelte két-két fiókáját. A fészek EOV koordinátája: 835128-329045.

70. kép: Rétisas hatalmas fészke szürkenyáron. A fészek előtti nagy ágak letörtek, így a sas pár berepülése
lehetségessé vált (Fotó: Petrovics Zoltán)

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.
Leírása: Világos alsótestű termetes ragadozó madár. Felső teste világosbarna, szemei
sárgák. Evező és kormánytollai szélesen sávozottak. Testhossza 62-69 cm-es,
szárnyfesztávolsága 1,62-1,78 m.
Élőhelye: Hazánkban jellegzetesen középhegységi erdőkben fészkel. A Zemplénihegységben stabil költőállománya fészkel. A hegylábakon és vizes élőhelyeken vadászik
hüllőkre. Nyárvégi, őszeleji időszakban a szárazabb pusztákon is elidőzik.
Előfordulása a vizsgált területen: A Zempléni-hegység K-i oldalán költő párok mindegyike
a Bodrog folyó árterei fölött megfigyelhető, amint az ott fellelhető hüllőkre vadásznak. A
nagyobb fák elszáradt csúcsain hosszasan pihennek. A holtág területe fölött egyetlen
alkalommal figyelhettem meg a fajt, de minden valószínűség szerint gyakran választja
vadászterületeként.
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Héja (Accipiter gentilis)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű ragadozó madár, ahol a két ivar méretben különbözik. Az öreg
szülőmadarak alsóteste világos, amit sűrűn keresztsávos sötétszürke csíkok tesznek
tarkává. Hátuk és szárnyfedőik szürkésbarnák, szemeik sárgák. A fiatal példányok melle
sárgásbarna, cseppfoltos mintázattal. Testhossz 48-61 cm, szárnyfesztávolságuk 0,95-1,25
cm között változik. A tojó a termetesebb méretű.
Élőhelye: Fészkeléseit hegységeinkben, mezőgazdasági területek közeli erdőfoltokban és
vizes élőhelyek közvetlen közelében megtalálhatjuk. Mivel zsákmányállatai tekintetében
nem válogatós, az adott terület kínálta lehetőségeket jól kihasználja, fészkelésére bárhol
számíthatunk.
Előfordulása a vizsgált területen: Igen jó és erős fészkeket épít a faj. Korán elfoglalja
kiszemelt fészkelőhelyét, ahol januártól igen aktívan mozog egészen a kotlás kezdetéig.
Újabban az ártéri területeken vált gyakoribbá fészkelése. A vizsgált területen a gát ártéri
oldalán található galéria erdőben találtam meg fészkét, ahol sikeresen felnevelte három
fiókáját. EOV koordináta: 835837-330472.

71. kép: Héja fészke a termetes nyárfán (Fotó: Petrovics Zoltán)

Egerészölyv (Buteo buteo)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű ragadozó madár, a két ivar hasonló megjelenésű. Tollazata
példányonként nagy változatosságot mutat, de többnyire sötétbarna. Szemei
barnásvörösek. Testhossza 50-57 cm, szárnyfesztávolsága 1,13-1,28 m, súlya 0,55-1,2 kg
közötti.
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Élőhelye: Mezőgazdasági területeken, síkvidéki és hegyvidéki erdőkben, és vizes
élőhelyeken egyaránt fészkel. Táplálékát nagyrészt a kisemlősök alkotják, de nem
válogatós.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen két költőpár fészkét találtam, azok
költése sikeres volt.

72. kép: Ragadozó madarak, fekete gólya és holló gallyfészkeinek elhelyezkedése a vizsgált területen 2020-ban,
EOV koordinátákkal.

Parlagi sas (Aquila heliaca)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.
Leírása: Nagytermetű sasfaj. A két ivar hasonló megjelenésű. Tollazatuk színe sötét
barnásfekete, fejük fakó színű, vállfoltjuk fehér, ami egyedileg változó. A fiatal példányok
vöröses barnák.
Élőhelye: A hazai állomány erősödése folytán már nem csak hegyvidékeken, hanem
síkvidéki élőhelyeken is fészkelő fajjá vált.
Előfordulása a vizsgált területen: A kutatott területen 2019-ben fészkelt a 832645-328188
EOV koordinátánál a gát belső oldalán. 2020-ban nem volt már meg a fészkük. Egy
esetben a gátról figyelhettem meg egy első tollruhás példányt.
Haris (Crex crex)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500 000 Ft.
Leírása: Kistermetű guvatféle. A két ivar hasonló megjelenésű. Tollazatának színe kiváló
rejtőzködést biztosít számára. Ha felrepül, vörös szárnyai jól láthatóak. Testhossza 27-30
cm, szárnyfesztávolsága 46-53 cm, súlya 1,35-20 dkg. Jelenlétéről jellegzetes kéttagú
hangja alapján szerezhető tudomás.
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Élőhelye: A nedves gyepek jellegzetes madárfaja, ahol a megfelelő magasságú
növényzetben talajmélyedésben építi meg fészkét. Főként rovarokat, de magvakat,
leveleket is fogyaszt.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen két hím hangját észleltem a 834640329585 és a 834518-329741 EOV kordinátáknál.
Vízityúk (Gallinula chloropus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: Közepes termetű guvatféle. Tollazata barnásfekete színű, csőre piros, csüdje
sárgászöld. A két ivar hasonló megjelenésű. Testhossza 32-35 cm, szárnyfesztávolsága 5058 cm, súlya 25-44 dkg.
Élőhelye: Sűrű mocsári növényzettel szegélyezett tavakon figyelhető meg, fészkét is itt
építi levelekből nádasban és sásosokban. Az élőhelyén fellelhető rovarokat, hajtásokat és
rügyeket fogyasztja.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág parti növényzetében több költőpár
valószínűsíthető. Bár ritkán hagyja el a takarást biztosító növényzetet, fészkelési
időszakban hallott hangja alapján jelenléte biztosra vehető.
Erdei cankó (Tringa ochropus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: Felső teste sötétbarna, alsó teste fehér. Evező tollai feketék, farkán széles fekete
sávok figyelhetőek meg röptében. Csőre középhosszú és szürke színű. Testhossza 21-24
cm, szárnyfesztávolsága 41-46 cm és súlya 70-90 g.
Élőhelye: Hazánkban kisebb tavacskák, vízfolyások, csatornák szélén figyelhetjük meg
tavaszi és őszi vonulásuk alkalmával.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág belső öblében a tavaszi árvizekből még nem
teljesen visszahúzódott laposok vizeiben 5-6 példányt figyelhettem meg.
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73. kép: Erdei cankó (Fotó: Simay Gábor)

Réti cankó (Tringa glareola)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: Kistermetű szalonkaféle. Barnafoltos felsőtestű és világos alsótestű tollazattal
jellemezhető. Egyenes csőre középhosszú, sötét színű. Testhossza 19-21 cm,
szárnyfesztávolsága 36-40 cm és súlya 50-90 g.
Élőhelye: Hazánkban csupán átvonuló csapatait figyelhetjük meg. Az árvizek levonulását
követően az iszapos sárral megfektetett növényzeten és a sekély, ideiglenes vizeknél
táplálkoznak.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág belső öblében a tavaszi árvizekből még nem
teljesen visszahúzódott laposok vizei mentén és az iszappadokon 35-40 példányt
figyelhettem meg.
Billegető cankó (Actitis hypoleucos)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Leírása: Apró termetű szalonkaféle. Földbarna felsőtestű és világos alsótestű tollazattal
jellemezhető. Egyenes csőre középhosszú, sötét színű. Repülésekor széles fehér sáv
látható a szárnyain. Testhossza 19-21 cm, szárnyfesztávolsága 32-35 cm és súlya 40-60 g.
Csőre középhosszú, egyenes és sötét színű.
Élőhelye: Folyók és tópartok köves partjai mentén fészkel. Vonulás alkalmával patakok
mentén, iszapos folyópartokon akár néhány fős laza csapatokban is megfigyelhető.
90

90

A Csizmár-holtág madárfaunájának felmérése (Írta: Petrovics Zoltán)

Előfordulása a vizsgált területen: A holtág kifolyócsatornájánál és a Bodrog folyó iszapos
partján vonuló vagy kóborló példányai egész évben megfigyelhetőek voltak.
Örvös galamb (Columba palumbus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 0 Ft.
Leírása: Nagy termetű, sötét tollruhájú galambféle. Nyaka két oldalán nagy fehér folt
látható. Röptében széles fehér keresztsáv látható a szárnyain, fartájéka szürke, farktollai
széles fekete szalaggal szegettek. Testhossza 40-42 cm, szárnyfesztávolsága 75-80 cm,
súlya 48-55 dkg.
Élőhelye: Lombhullató és örökzöld erdőkben, fasorokban, országutak mentén, kertekben
és ártéri erdőkben is fészkel. Hazai költőállománya növekedő tendenciát mutat. Késő
ősszel több százas vonuló csapatait láthatjuk. Kedvező időjárási viszonyok mellett több
ezer példányát számolhatjuk. Táplálkozása sokszínű.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtágat körülölelő erdőkben, a gátak alatti
galériaerdőkben gyakori fészkelő faj. Nászrepülése és hangja alapján a vizsgált terület
fészkelő állományát 10-15 párra becsültem.
Vadgerle (Streptopelia turtur)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Kistermetű galambféle. Vöröses tollruhájú faj, hasi része és a háta élénkbarna.
Nyakfoltja fekete-fehér sávokból áll. Szeme és lába élénkvörös színű. Testhossza 26-28
cm, szárnyfesztávolsága 47-53 cm, súlya 130-180g.
Élőhelye: Lombhullató erdőkben, széles fasorokban és elhagyott gyümölcsösökben
fészkel.
Előfordulása a vizsgált területen: Hangját néhány alkalommal hallottam, fészkelése
lehetséges, de nem sikerült bizonyítanom.
Kakukk (Cuculus canorus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Gerleméretű kakukkféle. Hosszú szárnyakkal és hosszú farokkal jellemezhető.
Felső teste szürke, alsó teste világos, sűrű fekete keresztsávokkal. Csőre lefelé hajló. Fiatal
példányai vörhenyes tollazatúak. Testhossza 32-34 cm, szárnyfesztávolsága 55-65 cm,
súlya 105-130 g.
Élőhelye: Szinte minden típusú élőhelyen megfigyelhető, de főként erdőkben és nádasok
közelében, ahol gazdamadarai fészkelnek. Erdőkben főleg vörösbegyre, nádasokban nádi
énekesekre bízza tojásait, fiókáinak felnevelését.
Előfordulása a vizsgált területen: Telelőterületeikről visszaérkezve igen aktívan szól. A
vizsgált területen is gyakran hallható volt hangja. Minden valószínűség szerint megtalálták
egyenként lerakott tojásaik gazdamadarait.
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Uhu (Bubo bubo)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500.000 Ft.
Leírása: A legnagyobb méretű bagolyféle. Sárgásbarna tollazata rendkívül gazdagon
sávozott, aminek köszönhetően kiváló rejtő színnel rendelkezik. Tollfülei nagyok, szeme
narancsszínű. Szárnyai és farka lekerekített formájú. Testhossza 59-73 cm,
szárnyfesztávolsága 1,38-1,7 m, súlya 1,5-3 kg. A tojók a termetesebbek.
Élőhelye: Fészkelési lehetőségeit nagyban befolyásolja az alkalmas költőhelyek megléte.
Kerüli az összefüggő zárt erdőségeket. Kedvelt fészkelőhelyeik a sziklafalak, de azok híján
nagyobb gallyfészkeket is elfoglal. Nyílt területeken vadászik zsákmányállataira, ami kis
rágcsálóktól mezei nyúl méretig jöhet szóba, de madarakat is gyakorta elejt.
Előfordulása a vizsgált területen: A közeli Tokaji-hegyen és a Hegyalján szinte minden
alkalmas kőbányában költ az uhu. Állománya lassú gyarapodásának lehetünk tanúi, így a
faj fokozatosan visszafoglalja régi költőhelyeit a nagyobb folyóink mentén. Az utóbbi tíz
évben a Bodrog és a Tisza mentén található öreg galériaerdőkben is egyre gyakrabban
előkerülnek fészkelései. A vizsgált területen 2014-ben sikeres fészkelése volt fekete gólya
által épített gallyfészekben, de 2020-ban nem tudtam bizonyítani.
Macskabagoly (Strix aluco)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Többnyire vörhenyes tollruhájú bagoly. Szárnya és farka lekerekített. Fültoll
nélküli, nagy fekete szemekkel és csontszínű csőrrel jellemezhető. Testhossza 37-39 cm,
szárnyfesztávolsága 94-104 cm, súlya 330-590 g.
Élőhelye: Erdők, ligetek és folyók menti ártéri területek, de nem ritka fészkelő parkokban
és öreg gyümölcsösökben is.
Előfordulása a vizsgált területen: Hazai viszonylatban az ártéri erdők kiváló élő- és
fészkelőhelyeket kínálnak számára. Az öreg, odvas fák a vizsgált területen is fellelhetők,
így mint fészkelő fajt nagy valószínűséggel lehet számba venni.
Jégmadár (Alcedo atthis)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: A jégmadárfélék egyetlen hazai képviselője. Ez a seregély méretű, rendkívül
színpompás faj háta és fejteteje élénk kék, hasi része rozsdás narancssárga. Zömök
termetű. Csőre túlméretezettnek tűnik. Testhossza 16-17 cm, szárnyfesztávolsága 24-26
cm, súlya 35-40 g közötti.
Élőhelye: Folyók, patakok és csatornák mentén fészkel, ahol szakadó partfalakba vésheti
fészkelő alagútját. Fészkelési időn kívül kóborol, ilyenkor tavak és holtágak partjain is
megfigyelhető.
Előfordulása a vizsgált területen: Gyakori látogatója a holtágnak, mert költésre alkalmas
hely nem kínálkozik számára. A Bodrog folyó partfalaiban azonban rendszeres fészkelő.

92

92

A Csizmár-holtág madárfaunájának felmérése (Írta: Petrovics Zoltán)

Hamvas küllő (Picus canus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Közepes termetű harkály. Felső testét zöldesszürke tollazat fedi, alsóteste szürke.
A hímek erős csőre fölött piros homlokfolt látható. Mindkét nem csőrzugától keskeny
fekete bajusz húzódik a nyakig. Testhossza 27-30 cm, szárnyfesztávolsága 38-40 cm, súlya
125-165 g közötti.
Élőhelye: Többnyire a középhegységi erdők fészkelője, de helyenként ártéri ligeterdőkben
is költ.
Előfordulása a vizsgált területen: Egyetlen fészkelő párt valószínűsítek a gát menti puhafaerdőben. Nászidőszakban sokat hallhattam hangját, később ugyanott sikerült megfigyelni
is, amint a gátoldalban táplálkozott.
Zöld küllő (Picus viridis)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10.000 Ft.
Leírása: Nagy testű, élénkzöld színű harkály. Élénk színű sapkája és bajusza van a hímnek,
szemük körül fekete a tollazat színe. Alsótestük világos színű. Testhossz 30-33 cm,
szárnyfesztávolsága 40-42 cm, súlyuk 180-220 g közötti.
Élőhelye: A lombhullató vegyes erdőket kedveli. Azok középhegységiek, de főleg síkvidéki
erdők. Az ártéri erdők kiváló élőhelyet biztosítanak a faj számára. Odúját simakérgű élő
fákba vési. Gyakran táplálkozik a talajon, így a gátoldalakon keresi táplálékát.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területet lehatároló árvízvédelmi gát alatti
ártéri öreg erdőkben figyeltem meg két egymástól távol eső helyen. Területét fajtársaival
szemben hangjával jelezte. Egy-egy példányát a gátoldalban megfigyelhettem, amint
valószínűleg hangyákkal táplálkozott.
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: A legnagyobb harkályfaj. Testét fedő tollazata fekete, a fejtetőn azonban
élénkpiros. A tojó piros sapkája csak a fej hátsó részére korlátozódik. Szemük fehér színű.
Testhossza 40-46 cm, szárnyfesztávolsága 67-73 cm, súlya 250-370 g közötti.
Élőhelye: A korosabb erdőkhöz kötődik, ahol odúját sima kérgű fákba ácsolja.
Hegyvidékeken szinte kizárólag bükkbe, ártéren nyárfa fajokba. Megtelepedéséhez
szükségesek az öreg erdők, ahol megfelelő arányban lábon álló elszáradt, vagy korhadó
fák találhatóak.
Előfordulása a vizsgált területen: A fekete harkályoknak kiváló élőhelyeket biztosítanak az
ártéri ligeterdők, hiszen a gyorsnövésű szürkenyarak és fűz fafajok bővelkednek elpusztult
fákban. A vizsgált terület is tökéletes a faj számára, amit bizonyított több megfigyelése.
Bár csak egy pár odúját találtam meg, két pár fészkelését valószínűsítem.
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Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Közepes termetű harkályfaj. Fehér és feketetarka tollruhájú. Piros tollazat a farok
alatt és a tarkón figyelhető meg, de a tojó tarkóján a piros tollazat hiányzik. Testhossza
22-23 cm, szárnyfesztávolsága 34-39 cm, súlya 70-90 g közötti.
Élőhelye: Szinte minden erdőben megtalálja életfeltételeit, mivel a fák kérge alatti
rovarokat és lárvákat fogyasztja. Odúját egyaránt vési élő és holt fák törzseibe. Ártéren és
hegyvidéki erdőkben egyaránt gyakori költőfaj.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri erdők kiváló élő- és fészkelőhelyeket
biztosítanak a faj számára. A vizsgált területen akár tíz-tizenöt költőpárt is valószínűsítek.
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Kis termetű harkályfaj. Fehér és feketetarka tollruhájú. Piros tollazat a farok alatt
és a tarkón figyelhető meg, mindkét ivarnál. Fehér mellén hosszanti csíkozás figyelhető
meg. Testhossza 19-22 cm, szárnyfesztávolsága 35 cm, súlya 60-75 g közötti.
Élőhelye: A korosabb erdőállományokhoz kötődik. Erősebb költőállománya a hegyvidéki
meleg tölgyesekben található, de ártéri erdőkben is sokfelé él. Odúját elszáradt és
korhadt fák törzsébe vési.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri erdők kiváló élő- és fészkelőhelyeket
biztosítanak a faj számára. A vizsgált területen négy-öt költőpárt valószínűsítek.
Kis fakopáncs (Denrocopos minor)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Apró termetű harkályfaj. Fehér és feketetarka tollruhájú. Piros tollazat a farok
alatt és a fejtetőn figyelhető meg. A tojó sapkája fekete. Hátán keresztsávosan csíkozott,
középen fehér folttal. Testhossza 14-15 cm, szárnyfesztávolsága 25-27 cm, súlya 18-22 g
közötti.
Élőhelye: Az idős erdőállományokhoz kötődik. Költőállománya a hegyvidéki erdőkben és
az ártéri ligeterdőkben egyaránt megtalálható. Odúját elszáradt és korhadt fák törzsébe
vagy ágaiba vési.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri erdők kiváló élő- és fészkelőhelyeket
biztosítanak a faj számára. A vizsgált területen három-négy költőpárt valószínűsítek.
Mezei pacsirta (Alauda arvensis)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Átlagos méretű pacsirtafaj. Tollazata földbarna színű. Tollai világosan
szegélyezettek, alsó teste világos. Fején kisméretű tollbóbita is megfigyelhető. Testhossza
18-19 cm, szárnyfesztávolsága 30-36 cm, súlya 33-45 g közötti.
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Élőhelye: Egyaránt költ hegylábi gyepeken, síkvidéki legelőkön, kaszálókon és
mezőgazdasági területeken. Vonuló faj.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen nagy kiterjedésű kaszálással
hasznosított rét található, elszórtan magányos fákkal. Miután a rétek felszáradnak a
rendszertelen áradások után, minden esetben megjelennek fészkelő párok, amelyek
számát csupán 3-4 párra becsültem.
Hegyi billegető (Motacilla cinerea)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Átlagos méretű karcsú billegetőfaj. Feje és háta középszürke, hasi része sárgás. A
tojó jóval fakóbb tollruhájú. Hosszú farka és szárnyai feketék. Testhossza 18-19 cm,
szárnyfesztávolsága 25-27 cm, súlya 15-23 g közötti.
Élőhelye: Hegyvidéki patakok mentén költ. Vonuló példányai folyók mentén ősszel és
tavasszal megfigyelhetőek.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtág kifolyócsatornájánál figyelhettem meg egy hím
példányt tavaszi vonulása alkalmával, amely valószínűleg a Bodrog folyó mentén vonult,
de a tiszta kifolyó víz kedvező táplálkozási lehetőséget biztosított számára.
Ökörszem (Troglodytes troglodytes)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Apró termetű énekesmadár, rövid farokkal, finom, hosszú csőrrel. Tollazata
barna, apró sötét mintázattal. Szeme fekete, szárnyai lekerekítettek. Testhossza 9-10 cm,
szárnyfesztávolsága 13-17 cm, súlya 8-13 g közötti.
Élőhelye: Rendkívül jól alkalmazkodik különböző élőhelyekhez, ahol sötét, nedves
helyeken táplálkozik pókokkal és rovarokkal. Golyó alakú fészkét kidőlt fák gyökerei közé,
gallyrakásokba építi. Többnyire vonuló, de áttelelő példányaival télen is gyakran
találkozhatunk.
Előfordulása a vizsgált területen: A fajnak kiválóan megfelel az ártéri ligeterdő, mivel azok
rendkívül gazdag aljnövényzettel, kidőlt fákkal és gallycsomókkal rendelkeznek. A vizsgált
területen sok helyen hallottam hangját. Állománya 15-20 pár körüli.
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Kis termetű énekesmadár. Hátoldala olívabarna, hasi része világosszürke. Szeme
fekete. Feje alsó fele vörös, amely egybefüggően a begyi rész aljáig terjed. Testhossza 14
cm, szárnyfesztávolsága 20-22 cm, súlya 16-22 g közötti.
Élőhelye: Mindenféle élőhelyen megtalálja életfeltételeit, de elsősorban hegyvidéki és
ártéri erdőkben, bokrosokban és bozótosokban él, ahol talajszinten, de bozótosban is
megépítheti fészkét.
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Előfordulása a vizsgált területen: Azokban az ártéri ligeterdőkben, ahol nem túl zárt volt
az aljnövényzet, megfigyelhettem éneklő példányait. Ezek a gát alatti kubikgödrökkel
szabdalt mozaikos erdők voltak.

74. kép: Vörösbegy fészekalja (Fotó: Petrovics Zoltán)

Fülemüle (Luscinia megarchynchos)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Kis termetű énekesmadár. Hátoldala melegbarna, farka élénkvörös, hasi része
szürkésbarna. Szeme fekete. Testhossza 16-17 cm, szárnyfesztávolsága 23-26 cm, súlya
18-27 g közötti.
Élőhelye: Költöző madár. Sűrű bokrosokban, bozótosokban, csalitos erdők
aljnövényzetében él. A sűrű vegetációt csak ritkán hagyja el. Többnyire a talajon
táplálkozik. Rovarokon kívül bogyókat is fogyaszt.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri ligeterdők kiváló élőhelyei a fajnak. Azon belül
közvetlenül a folyók mentén és attól távolabbi bokrosokban él. A vizsgált területet kutatva
sokfelé hallottam a hímek énekét.
Énekes rigó (Turdus philomelos)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Közepes méretű rigófaj. Hátoldala egységesen sötét, vagy olajbarna. Hasa és
melle sárgásfehér, apró barnásfekete pettyekkel. Lába színe világos rózsaszínű.
Testhossza 23 cm, szárnyfesztávolsága 33-36 cm, súlya 70-90 g közötti.
Élőhelye: Gyakori rigófajunk, ami egyben azt is jelenti, hogy nem válogatós a fás élőhelyek
tekintetében. Márciustól októberig nyitott erdőkben, parkokban, bokros, fás kertekben,
ártéri ligeterdőkben hallhatjuk hangos énekét.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri erdőkben is megtalálta életfeltételeit. Azokat az
erdőrészeket kedveli, ahol a talajon van lehetősége mozogni és táplálkozni. A vizsgált
területen a gátak alatti, kubikgödrökkel szabdalt erdőkből hallottam az éneklő hímeket.
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Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Kis termetű, halványbarna felsőtestű rigóféle. Alsóteste szennyesszürke, a torkán
finom, sötétbarna sávozás van. Farka erőteljesen lekerekedő, szárnya alakja is
lekerekített. Hangja a tücsökmadarakéhoz hasonlóan rendkívül jellemző hosszan elnyúló
egyszerű ének. Testhossza 14-15 cm, szárnyfesztávolsága 16-18 cm, súlya 15-18 g közötti.
Élőhelye: Elég gyakori fészkelő folyóártereken, dús növényzetű patakvölgyekben. Kedveli
a fűzbokrokat, azon belül is a rekettyefűzeseket. Májusban érkezik téli pihenőhelyéről és
már szeptemberben elvonul. Keleti elterjedésű faj.
Előfordulása a vizsgált területen: Bár a holtág és annak bezárt öble rendszeresen árvízzel
járt, de nem annyira mély terület, ami a rekettyefüzeknek, és egyben a berki
tücsökmadárnak is megfeleljen. Ennek ellenére egy beerdősült füzes szélén kitartóan
énekelt egyetlen példány, így valószínűnek tartom fészkelését.
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: A poszáta fajok egyik legnagyobb termetű képviselője. Háta és fejtetője
középszürke, hasi része fehéres, jellegzetesen finom sötét keresztsávozással. A szeme
élénksárga. Középhosszú farka szögletes, szárnyai lekerekítettek. Testhossza 15-17cm,
szárnyfesztávolsága 15-20 cm, súlya 12-15 g közötti.
Élőhelye: A száraz bokros helyektől egészen az árterekig megtalálta életfeltételeit. A zárt
erdőket és nagyobb összefüggő bokrosokat kerüli. A ritkás bokrosokat kedveli, ahol
alacsonyan a bokrokban, vagy az aljnövényzetben fészkel.

75. kép: Karvalyposzáta (Fotó: Simay Gábor)
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Előfordulása a vizsgált területen: Egyetlen helyen észleltem a fajt, amely példány minden
területbejárásom alkalmával ugyanabban a bokorcsoportban énekelt. Kitartó jelenléte
alapján biztosra vettem költését a holtág által bezárt területrészen.
Kis poszáta (Sylvia curruca)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Kis termetű poszáta faj. Halvány szürkésbarna hátú, hasi részén szennyes fehér
tollazatú. Torka fehér, fejtetője olívszürke színezetű. Lábai sötétszürkék. Testhossza 13
cm, szárnyfesztávolsága 17-19 cm, súlya 10-16 g közötti.
Élőhelye: A száraz és nedves élőhelyeken belül a magas, sűrű bokrosokat kedveli, gyakran
az erdőszéleken vagy a magas sűrű sövényekben figyelhető meg. Vonuló faj. Fészkét
bokrokra építi.
Előfordulása a vizsgált területen: Az árvízvédelmi gát alatti erdőszéleken több helyen
észleltem éneklő egyedeit, de 4-5 párnál többet nem gyanítottam, mint fészkelőt.
Barátposzáta (Syvia atricapilla)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Közepes termetű gyakori poszáta faj. Háta sötétszürke, hasi része halványszürke.
A hímek fején fekete sapka, a tojók fején barna sapka látható. A hím arca és torka szürke,
a tojóké világos sárgásszürke. Testhossza 13 cm, szárnyfesztávolsága 20-23 cm, súlya 1420 g közötti.
Élőhelye: Erdőkben, parkokban és nagy bokros helyeken, ahol sűrű aljnövényzet is
található, ott minden bizonnyal megtalálja életfeltételeit a faj. Ilyen élőhelyek a hazai
ártereinken is megtalálhatóak.
Előfordulása a vizsgált területen: Az árvízvédelmi gát alatti erdőkben gyakran észleltem
éneklő egyedeit. A vizsgált területen gyakori fajként észleltem.
Szürke légykapó (Muscicapa striata)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Tollazatában nincsenek feltűnő színek vagy mintázatok. Háta szürkésbarna, hasi
része ezüstfehér, finom, halvány szürkésbarna csíkozással. Szemei feketék. Testhossza 14
cm, szárnyfesztávolsága 23-25 cm, súlya 14-19 g közötti.
Élőhelye: Gyakori légykapófajunk, ami egyben azt is jelenti, hogy nem válogatós a fás
élőhelyek tekintetében. Májustól szeptemberig nyitott erdőkben, parkokban, bokros, fás
kertekben és ártéri ligeterdőkben egyaránt fészkel. Kedvelt kiülőhelyeiről rovarokra
vadászik.
Előfordulása a vizsgált területen: Az öreg ártéri erdők bővelkednek olyan üregekkel, ami
fészkelési lehetőséget biztosít a faj számára, azon kívül egyes rovarfajok olyan nagy
tömegben fellelhetők, ami kiváló táplálkozó területet biztosítanak. Az itt élő példányokat
a fák lombkoronájából halottam. Egyszerű énekük alapján gyakori költőfajként jegyeztem
fel.
98

98

A Csizmár-holtág madárfaunájának felmérése (Írta: Petrovics Zoltán)

Őszapó (Aegithalos caudatus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Apró mérete, kerekded teste és hosszú farka teszi egyedivé a gyakran csapatban
járó madár megjelenését. Háta sötétszürke, hasi része rózsaszínes fehér. Farka és szárnyai
feketék. Testhossza 14 cm, szárnyfesztávolsága 16-19 cm, súlya 7-9 g közötti.
Élőhelye: Állandó fajunk. Vegyes lombú és lombhullató, gazdag cserjeszinttel rendelkező
erdőkben, bozótosokban, sövényeken találkozhatunk vele. Ártereken vadszőlő fajokkal és
iszalagokkal benőtt sűrűségbe építik zuzmóból, mohából, szőrből, pókhálóból és
pehelytollakból.
Előfordulása a vizsgált területen: Az ártéri erdőkben a fákra felfutó vadszőlőfajok sűrű
szövevénye biztosítja az őszapó párok számára a fészkelőhelyeket. Nehezen kutatható faj,
de jellegzetes hangja alapján több helyen észleltem a fajt fészkelési időszakban.
Kék cinege (Parus caeruleus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Apró termetű cinegefaj. Háta kékeszöld, hasa halványsárga. Fején fehéren szegett
élénkkék sapka. Evező és kormánytollai kékesszürkék. Szemsávja fekete. Testhossza 11,5
cm, szárnyfesztávolsága 17-20 cm, súlya 9-12 g közötti.
Élőhelye: Állandó fajunk. Változatos erdei élőhelyeken, parkokban, kertekben és vizes
élőhelyeken. Fészkelésre minden kisebb rést elfoglal, ami élőhelyén fellelhető.
Előfordulása a vizsgált területen: Jellegzetes énekét néhány helyen hallottam. Általános
elterjedése ellenére csupán 4-5 költőpárt valószínűsítek a vizsgált terület egészén.
Széncinege (Parus major)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: A cinegefélék legismertebb képviselője. Háta zöldes, hasi része sárga, amelyen
középvonalban fekete sáv húzódik a nyaktól a farokig. A fej fénylő fekete, nagy fehér
pofafolttal. Szárny és farok tollai szürkéskékek. Testhossza 14 cm, szárnyfesztávolsága 2225 cm, súlya 16-21 g közötti.
Élőhelye: Állandó faj. Változatos élőhelyeken fordul elő. Leggyakrabban zárt erdőkben, de
gyümölcsösökben, parkokban, emberi településeken. Odúlakó faj.
Előfordulása a vizsgált területen: Mivel a széncinege a leggyakoribb cinegefaj, az ártéri
erdőket, folyó menti ligeterdőket is benépesíti. A vizsgált terület erdeiben bőven talál
fészkelésre alkalmas odút, vagy üreget, mivel harkályfajok is kedvelik ezt az élőhelyet.
Gyakran találkoztam a fajjal költési időszakban.
Csuszka (Szitta europaea)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Kis termetű, zömök énekesmadár. Háta és rövid farka kékesszürke, hasi része
sárgásbarna, hasoldala rozsdaszínű. Szemsávja fekete. Testhossza 12,5 cm,
szárnyfesztávolsága 16-18 cm, súlya 12-18 g közötti.
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Élőhelye: Állandó faj. Vegyes és lombhullató erdőkben él, ahol megfelelő tágas odúkat
használ költőhelyéül. A bejárati nyílásokat sárral tapasztja a számára megfelelő méretűvé.
Előfordulása a vizsgált területen: A korosabb ligeterdőkben megtalálta életfeltételeit.
Mivel fekete harkályok a vizsgált területen is fészkelnek, azok elhagyott odúit foglalja el,
de egyéb tágasabb odúkat is képes alkalmassá tenni költéseihez. Költésidőben számos
megfigyelés bizonyítja, hogy több fészkelő pár költ.
Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Apró termetű énekesmadár, a hegyi fakusztól csak éneke alapján különíthető el a
természetben. Alsó teste fehér, felső teste barna és sárga foltokkal tarkított. Fartő és a
farok vöröses árnyalatú. Farka enyhén villás. Hosszú, karcsú, enyhén lefelé hajló csőr
jellemzi. Testhossza 12,5 cm, szárnyfesztávolsága 18-21 cm, súlya 8-12 g közötti.
Élőhelye: Állandó faj. Elég gyakori fészkelő zárt középkorú és idős lomberdőkben,
parkokban, sík- és hegyvidéken egyaránt. Fészkelési időn kívül nyílt állományú erdőkben
és ligetekben is előfordul. Ártéri ligeterdeinkben szintén gyakori fészkelő. Gyakran
vékonyabb ágakon is táplálkozik.
Előfordulása a vizsgált területen: A folyók menti puhafa ligeterdők és árterek erdeiben
nagy biztonsággal találkozhatunk a fajjal, így a vizsgált területen belül is több éneklő
egyed jelenlétét állapítottam meg, jellegzetes éneke alapján. Költőállományát három-hat
pár közöttire becsültem.
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Közepes termetű, azaz rigóméretű sárgarigóféle. A hímek alsó és felsőteste
élénksárga, a tojóké zöldessárga. Evező és faroktollai koromfeketék. Csőrük rózsásfekete
színűek. Testhossza 22-25 cm, szárnyfesztávolsága 35 cm, súlya 55 g közötti.
Élőhelye: Vonuló, április közepétől érkezik vissza afrikai telelőhelyéről, ahová
szeptemberben indul vissza. Mivel hernyókkal és ízeltlábúakkal táplálkozik, minden sűrű
vagy ligetes erdőben előfordul. Nyár végétől bogyókat is fogyaszt.
Előfordulása a vizsgált területen: Folyók menti galériaerdőkben, de még
nyárfaültetvényekben is megtalálja életfeltételeit, ugyanis kedveli a nagylevelű fafajokat,
mint a nyárfákat, kőriseket és juharokat. A vizsgált területen gyakran hallottam jellegzetes
énekét, nyár végén pedig a fiókák tipikus hangját is. Költőállományát 8-10 pár fölöttire
becsültem.
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Rigóméretű gébicsféle. A hímek háta rozsdabarna, fejtetője világos púderkék,
torka fehér, amelyet erős fekete szemsáv választ ketté. Melle és hasa halvány rózsaszín.
Evező- és faroktollai feketék. A tojók barnás színűek, hiányzik a fekete szemsáv, fejtetőjük
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is barnás. Mellük pikkelyszerűen sávozott. Testhossza 16-18 cm, szárnyfesztávolsága 2427 cm, súlya 25-30 g közötti.
Élőhelye: Vonuló. Gyakori fészkelő fás és bokros élőhelyeken, erdőszéleken, irtásokon és
fasorokban. Elsősorban szúrós bokrokban építi fészkét, mint vadrózsa, kökény és
galagonya. Táplálékkereső példányok bokrok csúcsáról lesnek rovartáplálékukra, melyek
között nagy számban szerepelnek bogarak, de kisebb gerinceseket is fogyaszt.
Előfordulása a vizsgált területen: Főként száraz élőhelyeken találkozhatunk a fajjal, de
ártereken is megtalálja életfeltételeit. Kerüli a zárt erdőket, ezért a kaszálóréteken lévő
magányos tölgyek közelében és az erdőszélek közelében lévő kökény és
galagonyabokroknál figyelhettem meg néhány fészkelőpárt. Költőállománya 5-6 pár körül
valószínűsíthető.
Holló (Corvus corax)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Leírása: Legnagyobb termetű varjúféle. Teste egész tollazata, csőre és lába is fekete.
Csőre vaskos, erős, enyhén lefelé görbülő. Farka ékalakú. Ujjas szárnya hosszú, szögletes.
Testhossza 54-67 cm, szárnyfesztávolsága 1.2-1,5 m, súlya 0,8-1,5 kg közötti.
Élőhelye: Napjainkban már szinte minden élőhelytípuson találkozhatunk vele. Fészkét
sziklafalakra, termetes fák lombkoronájába, újabban középfeszültségű oszlopokra is
építheti. Bármit elfogyaszt, gyakrabban kisemlősöket, madarakat és dögöt, de
gerincteleneket is. Gyakorta megfigyelhetjük népes csapatait szeméttelepeken is.
Előfordulása a vizsgált területen: Számukra kedvező élő- és fészkelőhelyet talált magának
egy pár, amely a gát ártéri oldalán szürkenyárra építette gallyfészkét, és sikeresen
felnevelte négy fiókáját. Fészkük meglehetősen közel volt a héja aktív fészkéhez, ám azok
közelsége nem okozott egyik faj számára sem problémát.
Seregély (Sturnus vulgaris)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Rigó méretű seregélyféle. Tavaszi érkezésük időszakában a hímek tollazata a
tojókéhoz képest díszesebb. Fekete tollazata zöld és bíbor csillogással jellemezhető.
Csőrük sárga, lábuk vörösesbarna színezetű. Ősszel már nyugalmi tollruhában figyelhetjük
meg a fajt. Ekkor tollazatuk fakóbb és aprón pettyezett színezetű. Testhossza 21 cm,
szárnyfesztávolsága 37-42 cm, súlya 75-90 g közötti.
Élőhelye: Vonuló faj. Többnyire márciusban érkeznek nagyobb csapatai. Gyakori fészkelő.
Szinte minden élőhelyen előfordul. Költési időszakban még a zárt erdőkben is gyakori, úgy
hegyvidéken, mint síkvidéken. Parkokban, kertekben, fasorokban a leggyakoribb
fészkelése.
Előfordulása a vizsgált területen: Kiváló élőhelyet biztosítanak a faj számára a folyókat és
a gátakat kísérő erdők, ugyanis a nagy számban ott élő harkályfajok korábbi odúi
biztosítják számukra a fészkelőhelyet. A vizsgált területen igen gyakori fajként jegyeztem
fel. Az itt fészkelő párok száma 25-30 pár között valószínűsíthető.
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Mezei veréb (Passer montanus)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Apró termetű verébféle. Világosszürke alsótestű és fekete-barnán tarka hátú,
erős csőrű madár. Hím és tojó színezete azonos. Fejtetőjük melegbarna, pofájukon fekete
folt helyezkedik el. Nyakukon fehér gallér fut körbe. Testhossza 14 cm,
szárnyfesztávolsága 20-22 cm, súlya 19-25 g közötti.
Élőhelye: Állandó faj. Igen gyakori fészkelő, mely minden élőhelyen megtalálja
életfeltételeit. Kivétel a nagyobb városok centrumai, de falvakban gyakoribbá vált a házi
verébnél. Kerüli a zárt erdők belsejét is. Odúlakó faj.
Előfordulása a vizsgált területen: Kedveli az erdőszegélyeket, így a vizsgált területen olyan
helyeken volt nagyobb számban tapasztalható, mint a gátak alatti erdők. Gyakori
fészkelőként észleltem a fajt.
Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Kis termetű pintyféle. A hím példányok sokkal színesebbek a tojóknál.
Legszembetűnőbb különbség a fejtető színezetében mutatkozik. A hímek fejtetője és
csőre kékesszürke, addig a tojóknál ugyanez zöldes olívbarna. Hátuk barna, hasi részük
fehéres rózsaszín. Testhossza 14,5 cm, szárnyfesztávolsága 25-28 cm, súlya 19-23 g
közötti.
Élőhelye: Igen gyakori, többnyire vonuló faj, mely minden erdőtípusban megtalálható.
Legnagyobb sűrűségben azonban puhafás ligeterdőkben és bükkösökben található. Költ
kertekben és parkokban is egyaránt. Mohával és zuzmóval álcázott fészkeiket a fák törzse
közelében építik.

76. kép: Erdei pinty fiókás fészekalja (fotó: Petrovics Zoltán)
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Előfordulása a vizsgált területen: Mivel kedvelt élőhelye az ártéri ligeterdő, igy nem volt
meglepő, hogy milyen gyakorisággal találkoztam éneklő hímekkel. Fészkelő párok
tekintetében minden bizonnyal gyakoribb a mezei verébnél.
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Erős testalkatú zömök pintyféle. Legjellemzőbb, hogy csőre erős, vastag és kúpos.
Feje is ennek arányában nagy. A hím és a tojó színezete különböző, ugyanis a hímek
tollazata színesebb. Fejük halvány vörösbarna, hátuk sötétebb, farkuk vörös, fehér
szegéssel. Kékesen csillogó zászlós szárnyaik szélesek, farkuk rövid, szögletes végű.
Testhossza 18 cm, szárnyfesztávolsága 29-33 cm, súlya 48-62 g közötti.
Élőhelye: Jellemzően vonuló faj. Gyakori fészkelő lomberdeinkben, ahol a gyertyános
tölgyeseket és bükkösöket részesíti előnyben, de alföldi területek nagyobb erdeiben,
ligetekben és gyümölcsösökben is fészkel.
Előfordulása a vizsgált területen: Annak ellenére, hogy a vizsgált terület nem tipikus
fészkelőhelye, néhány költőpárt minden bizonnyal észleltem költési időszakban, mely
megfigyelések fészkelésre utalnak.
Citromsármány (Emberiza citrinella)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Leggyakoribb sármányfajunk. A hímek alsóteste sárga, finom vöröses csíkozással.
Fejük is sárga színű sötétebb csíkokkal. Hátuk vörhenyes, feketés csíkozással. Fekete
farkuk fehér szegéjű, enyhén villás. Testhossza 16 cm, szárnyfesztávolsága 23-29 cm, súlya
24-30 g közötti.
Élőhelye: Állandó faj. Télen nagyobb csapatokba verődnek és nyitott területeken
tartózkodnak. Élőhelyei a hegyvidéki legelők, cserjések és sövények. Kedveli a fákkal
ritkásan benőtt területeket, erdőszéleket és fasorokat is.
Előfordulása a vizsgált területen: A vizsgált területen belül azokon az erdőszéleken
figyelhettem meg a fészkelő párokat, ahol a rétet kaszálással hasznosították. Ugyancsak
gyakran találkoztam a fajjal a gátakat szegélyező ártéri puhafa ligeterdők szélein. Az ilyen
típusú élőhelyeken gyakori fajként jegyezhettem fel éneklő hímeket.
Sordély (Miliaria calandra)
Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 25.000 Ft.
Leírása: Legnagyobb termetű sármányféle. Hím és tojó színezete hasonló. Erős csőrű.
Tollazatuk fakóbarna, sötét csíkozással. Testhossza 18 cm, szárnyfesztávolsága 26-32 cm,
súlya 38-55 g közötti.
Élőhelye: Állandó faj, amely télen csapatokba verődik és mezőgazdasági területeken
kóborol. Fészkelési időszakban olyan sík- és dombvidéki nyílt területeken él, amelyek
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nedvesebbek. Mezőgazdasági kultúrákban, mint lucerna és gabonaföldek, vagy azok
szomszédságában felhagyott ugarokon fészkel.
Előfordulása a vizsgált területen: A holtággal bezárt kaszálón néhány költőpárt észleltem.
Állománya 2-3 párnál nem több.

77. kép: Legelők és kaszálók jellegzetes fészkelője, a sordély (Fotó:Simay Gábor)
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6. Összefoglalás
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.

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

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.
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79-80. kép: A vizsgált terület térképe a folyószabályozás előtt (II. katonai felmérés), és űrfelvételen 2018-ban

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. 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 20202021-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
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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 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.

81-82. kép: A vizsgált terület felszínborítása a II. katonai felmérés idején és a 2000-es évek elején
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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.

83. kép: Értékes vizes élőhely a Csizmár területén (Fotó: Molnár Antal)
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Rendkívül értékesek napjainkban a keményfás ártéri ligeterdők is, melynek szép, de
kis kiterjedésű maradványa is előkerült a területről. Vizsgálataink során összesen 11 védett
növényfaj egyedét tudtuk detektálni, amelyek a következők: réti iszalag, inas gyíkvirág,
dunai szegfű, szálkás pajzsika, kornistárnics, tiszaparti margitvirág, nyári tőzike, fehér
tündérrózsa, hosszúlevelű veronika, rucaöröm, sulyom. Ezek közül több faj (dunai szegfű,
fehér tündérrózsa, nyári tőzike) több ezres egyedszámú állományát mértük fel.

84. kép: Nyári tőzike (Fotó: Molnár Antal)

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.
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
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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.

85. kép: Búbos vöcsök (Fotó: Molnár Antal)

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
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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!
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8. Ábra és fotómelléklet

1. sz. terepmodell: LIDAR DTM domborzatmodell

2. sz. terepmodell: LIDAR DSM terepmodell
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Élőhely típusok fotói:

1. sz. fotó: Nyílt vízi élőhelyek és vízitökös hínárvegetáció a Csizmáron (Szőlőskei-HoltBodrog)(Fotó: Zsólyomi T.)

2-5. sz. fotó: Ac és B2 élőhelyek a Szőlőskei-Holt-Bodrogban (Fotó: Zsólyomi T.)
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6-7. sz. fotó: A D34 élőhelyek homogén ecsetpázsitos és sztyeppesedő típusai a Szőlőske dűlőben
(Fotó: Zsólyomi T.)

8-9. sz. fotó: A D34 élőhelyek homogén ecsetpázsitos és sztyeppesedő típusai a Szőlőske dűlőben
(Fotó: Zsólyomi T.)

10-11. fotó: Spontán kialakult és ültetett puhafás élőhelyek a vizsgálati területen (Fotó: Zsólyomi T.)
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12-13. fotó: Gyöngyvirágos keményfa-ligeterdő maradványok a 71-es számú folt területén (Fotó:
Zsólyomi T.)

14. fotó: A Szőlőskei-Holt-Bodrog vizét a Bodrog folyóba visszavezető csatorna 2020. április 27-én,
ahol az emlősállatok leggyakrabban át tudtak kelni. A fa törzsén az utolsó árvíz tetőzés nyomával
(Fotó: Petrovics Zoltán)
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15. fotó: A Szőlőskei-Holt-Bodrog vizét a Bodrog folyóba visszavezető csatorna 2020. május 22-én,
ahol az emlősállatok már könnyen át tudtak kelni (Fotó: Petrovics Zoltán)

16. fotó: A Szőlőskei-Holt-Bodrog vizét a Bodrog folyóba visszavezető csatorna 2020. június 16-án,
ahol az emlősállatok már szárazon át tudtak kelni (Fotó: Petrovics Zoltán)
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17. fotó: A Szőlőskei-Holt-Bodrog vizét a Bodrog folyóba visszavezető csatorna 2020. október 19-én,
zöldár időszakában, amikor a zavaros Bodrog folyó vize a holtág felé áramlik. Ott lerakja üledékét, és
mint korábbi képeken látható volt tisztán folyik vissza.
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