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ÁLLOMÁS
1.

A QR-kódot okos eszközével 
beolvasva részt vehet 
interaktív játékunkban

A SZALAKÓTA VÉDELME A BORSODI-MEZŐSÉGBEN
vagy zöld küllők (Picus viridis) által vájt, vagy 
természetes korhadással létrejött odúban 
költ. Fészket nem épít, az odú aljára rakja 
le május végén, június elején 4–6 tojását. 
Mindkét szülő kotlik a tojásokon, és mind-
ketten etetik a fiókákat. A fiókák 26–28 napig 
maradnak a fészekben és július végére 
repülnek ki. Utána még egy ideig a család 
együtt marad, az öreg madarak még néha 
etetik a fiatalokat. A  szalakóta a mozaikos 
– erdőkkel, fasorokkal, gyepekkel, legelők-
kel tarkított –, élőhelyeket kedveli. Mivel a 
nyílt füves területek a táplálkozóterületei, 
de a vadászathoz szüksége van a magasabb 
pontokra, a költéshez pedig faodvakra, ezért 
értelemszerűen azokhoz az élőhelyekhez 
kötődik, ahol ezek megtalálhatóak.

Hazánkban fokozottan védett, mivel az 
elmúlt száz évben állománya drasztikusan 
lecsökkent. Az Európa-szerte jelentkező 
állománycsökkenés több okra vezethető 
vissza, de ezek közül az egyik legfontosabb 
a természetes élőhelyeinek, táplálkozó- 
és fészkelőhelyeinek visszaszorulása. Az 
elmúlt 30 év során hazánkban számos 
olyan természetvédelmi tevékenység zaj-
lott, amelynek a célja a szalakóta további 
állománycsökkenésének megállítása volt. 
Ezek sikerességét jelzi, hogy a hazai állo-
mány nagysága növekedést mutat. A  leg-
több tevékenység a fészkelőhelyek számá-
nak növelésével foglalkozott, mesterséges 
madárodúk kihelyezésével a füves élőhe-
lyekre. Mára már a hazai szalakótapopulá-
ció igen nagy százaléka ezekben a mester-
séges odúkban költ, így van ez Dél-Borsod-
ban is. A  mesterséges odúkhoz való kötő-
dés egyben veszélyforrás is, hiszen így az 
állomány nagysága jelentős mértékben az 
ember természetvédelmi tevékenységéhez 
kötődik. Hosszú távú megoldásként a ter-
mészetes fészkelőhelyek számának növe-
lése a cél, gyorsan növő és könnyen odva-
sodó fafajok telepítésével.

„A szalakóta védelme a Kárpát-meden-
cében (LIFE13/NAT/HU/000081)” az Európai 

Szalakóta jeladóval (THA)

Unió által támogatott Life+ projekt (2014–
2020), amely egy nemzetközi, magyar–
román együttműködés kereteiben valósult 
meg. Elsődleges célja a Kárpát-medence 
szalakótapopulációjának megerősítése és 
hosszú távú fenntartható védelmének meg-
alapozása. Ebben a projektben számos 
olyan tevékenység valósult meg a Borsodi-
Mezőségen, amely hosszú távon biztosít-
hatja a szalakóta állományának megőrzé-
sét a térségben. Ilyen a nagy léptékű fate-
lepítés és egy fás legelő rekonstrukció is, 
amelyek keretében több, mint 10 000 nagy-
méretű facsemete került kiültetésre. Egy 
közel 30 hektáros, egykor felszántott terü-
let, egy fás legelő kialakításának első lépé-
seként vissza lett gyepesítve és kisméretű 
facsemeték lettek ligetes elrendezésben 
elültetve. Ezek a most létrejövő élőhelyek 
hosszú távon alkalmas fészkelőhelyet nyúj-
tanak az odúkészítő harkályfajoknak, ame-
lyek biztosítják a szalakótának a fészke-
lésre alkalmas odvakat. Emellett 650 darab 
új, nagy fenékmélységű, tartós keményfa 
deszkából készült, megfelelő kialakítású és 
szerkezetű odú is kihelyezésre került a pro-
jekt időtartama alatt.A szalakóta (Coracias garrulus) hazánk füves 

pusztáinak egyik emblematikus madara, 
amelynek élete a facsoportokkal tarkí-
tott füves élőhelyekhez kötődik. Ez a 30–32 
cm-es, csóka méretű, de erős felépítésű 
madár rovarokkal, főleg egyenesszárnyú-
akkal, nagyobb bogarakkal, kisebb rágcsá-
lókkal, kétéltűekkel és hüllőkkel is táplál-
kozik, és ezzel eteti a fiókákat is. Vártama-
dár, azaz kimagasló pontról vadászik, ahon-
nan jól látja a körülötte lévő területeket. 
Innen levágva kapja el táplálékát. Leshelye 
lehet fán, bokron, kerítésen, de gyakran vil-
lanyoszlopról, vagy középfeszültségű veze-
tékekről vadászik. Vonuló madár, április 
végén, május elején érkezik vissza telelő-
területeiről. Jellegzetes, bukfencező nász-
repülése van, amelyet ekkor lehet megfi-
gyelni. Odúköltő, de maga nem képes elké-
szíteni, fekete harkályok (Dryocopus martius) 

Szalakóták vonulásaJeladós szalakóta etet (THA)

A projektnek része, a korábban is zajló 
évenkénti állományfelmérések és gyűrűzé-
sek mellett, egy olyan kutatás is, amelyben 
modern technológiák használata segítségé-
vel (pl. GPS jeladók és loggerek) olyan infor-
mációkat is megtudhatnak a fajról a szakem-
berek, amelyek eredményeinek felhasználá-
sával a szalakóta számára a legoptimálisabb 
élőhelykezeléseket lehet alkalmazni és a 
szalakóták vonulásáról és telelőterületeiről 
is pontos képet kapunk.

Élőhely-rekonstrukció által érintett területek (THA)

Gémeskút szalakótaodúval (THA)
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LEGELTETŐ ÁLLATTARTÁS A FÁS LEGELŐK VÉDELMÉBEN

A fás legelők, ahogy az elnevezés is utal rá, 
olyan élőhelyek, ahol a nagy, gyakran több 
száz éves fák között nyílt gyepek találhatóak, 
és amelynek fennmaradása a legeltetésnek 
köszönhető. 

A legeltetés megfelelő mértékű intenzi-
tása, az élőhely fennmaradásának alappil-
lére. Ha a legelés túlzott mértékűvé válik, 
például mert túl sok állatot hajtanak ki, akkor 
a gyepszint növényfajai sérülnek. Ha viszont 
nincs elég legelő állat, nem elég intenzív a 
legelés, akkor megindul a cserjésedés folya-
mata, és néhány év múlva az idős fák mellett 
jellemzően kökény-, csipkebogyó- és gala-
gonyabokrok borítják az egykori fás legelőt.

A legeltetés fenntartásához szüksége-
sek megfelelő állatfajták is. A hagyományos 
pásztoroló legeltetés az alföldi területeken 
elsősorban szarvasmarhával, kezdetben 
leginkább a magyar szürkemarhával tör-
tént, majd egyre inkább a tejelésre szelek-
tált magyar tarka terjedt el. Ezeket az ősho-
nos fajtákat mára felváltották a különböző 
külföldi húsmarha fajták. Szintén elterjedt 
volt a juhval való legeltetés. A birka esetén 
is lezajlott a múlt században egy fajta- és 
tartástechnológia váltás: míg korábban a 
külterjes tartású rackák voltak jellemzően 
az alföldi pusztákra, manapság a merinó, 
illetve más, húsformára szelektált bir-
kafajták legelik a gyepeket, bár azt is el 
kell mondani, hogy a birkatartás jelentő-
sége drasztikusan lecsökkent hazánkban, 
a húsfogyasztás átalakulásának következ-
ményeként. 

Korábban még sertést is „legeltettek” 
és makkoltattak, ennek utolsó nyomai a 
20. század végén még Tiszabábolna mellett 
megvoltak, a falusi kondát minden ősszel 
kihajtották a fás legelőre, hogy a tölgyfák 
alól a lehullott makkot feletessék. 

Légifotó a területről (DI)

Szürkemarhák  (HZ)

A hagyományos gazdálkodásban a fás 
legelők többszörös haszonvétele volt jellemző. 
Elsősorban a tavasztól őszig kihajtott legelő 
állatok tartása a legfontosabb, de emellett 
jellemző volt ősszel a kondák makkoltatása, a 
holt fák tűzifaként hasznosítása, a gyümölcsöt 
hozó fák termésének gyűjtögetése, a gyógy-
növények és festőnövények gyűjtése.

A fás legelő fáinak megújulása, az elpusz-
tult fák pótlása mindig is feladatot jelentett 
a hosszú távon gondolkodó régi rendsze-
rekben. Általában bizonyos helyeken néhány 
évig nem legeltettek, kézzel kaszáltak, meg-
óvva a fiatal facsemetéket. Néhány év múlva, 
amikor a kis fák már eléggé megerősödtek, 
újból közéjük hajtották az állatokat. A Bükki 
Nemzeti Park munkatársai is hasonló 
elvek mentén gondolkodva, „A szalakóta 
védelme a Kárpát-medencében (LIFE13/
NAT/HU/000081)” projekt keretében körbe-
kerítettek egy 4 hektáros területet, ahová a 
legelő állatok és a csemetéket károsító vad-
állatok (őz, nyúl, vaddisznó) nem jutnak be. 
Ez a terület alkalmas arra, hogy megfigyel-
hető legyen a fás legelő természetes meg-
újulásának dinamikája, a növény- és állatvi-
lág változásainak megfigyelése is.

Korcs nőszirmos (THA)

Lovak legelnek (THA)

Rackák legelnek (THA)

Makkoltatás fás legelőn (Magyar Néprajzi Lexikon)

Itt kell említést tennünk az idegenhonos, 
invazív fafajokról. A területen az elmúlt évti-
zedekben voltak olyan fatelepítések, fásítások 
melyek a gyepek és a fás legelő struktúráját 
megbontották és helyenként a kocsányos töl-
gyeket is kiszoríthatják. Az egyik ilyen fafaj a 
keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), 
amelyet az 1950–60-as években szikfásításra 
használtak, ezzel szinte teljesen zárt, több 
hektáros ezüstfa foltokat létrehozva, amelyek 
tovább terjeszkednek és egyre nagyobb terü-
leteket borítanak, elvéve az életteret a ter-
mészetes vegetációtól. A projekt által érintett 
ezüstfás terület az új jövevényfaj termésére 
utalva a helyi szóhasználatban a „Bogyós” 
kifejezést kapta. Másik ilyen fafaj az amerikai 
kőris (Fraxinus pennsylvanica), mely sűrű sarj- 
és magonc telepeivel, agresszív terjedésével, 
a fás legelő középső és északi részén foltok-
ban elkezdte a kocsányos tölgyet is kiszorítani. 
A projekt keretében, első lépésként, a terü-
letről a keskenylevelű ezüstfákat távolítottuk 
el, összesen mintegy 13 hektárról, úgy, hogy 
a helyén újra kaszálni, illetve legeltetni lehes-
sen, továbbá a területre a jövevény fák kivál-
tására őshonos fafajok kerültek telepítésre.

Legelő rekonstrukció, a keskenylevelű ezüstfák 
eltávolítása (THA)

ÁLLOMÁS
2.
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MADÁRBARÁT TÁJ, VESZÉLYES VILLANYOSZLOPOK SZIGETELÉSE
Településeinken teljesen megszokott 
látvány a villanyoszlopok jelenléte, ezért 
sokszor bele sem gondolunk, hogy a ter-
mészetes élőhelyeken átívelő vezetékek 
mekkora problémát jelenthetnek az élő-
világ, elsősorban a madarak számára. Ha 
a villanyoszlopokon megpihenő madarak 
két vezetéket érintenek egyszerre, vagy 
egy földelt oszlopelemet és egy vezetéket, 
akkor elektromos áramütés érheti őket. 
Így ezek a hálózatok igen nagy veszélyt 
jelentenek és csupán hazánkban évente 
több ezer madár pusztulhat el áramütés 
következtében!

Különösen a fiatal, még nem annyira 
ügyesen repülő madarak számára veszé-
lyesek, hiszen gyakrabban vadásznak 
kiemelkedő ponton – így sokszor egy vil-
lanyoszlopon ülve, mint az öreg madarak. 
Emellett kevésbé ügyesen landolnak a 
tartóoszlopon, valamint manővereznek a 
vezetékek között, így gyakrabban előfor-
dul, hogy két vezetéket vagy földelt elemet 
és vezetéket érintenek egyszerre, és 
pusztulnak el azonnal halálos áramütés 
következtében. Emellett a nyirkos, esős, 
nedves időjárás fokozza a veszélyt, mivel 
ilyenkor a nedves tollak vezetőképessége 
is nagyobb, mint szárazon. Másik veszély 
a madarakra nézve a vezetékeknek való 
ütközés, elsősorban ködös időben, rossz 
látási viszonyok között, a nagyobb testű, 
nehezebben irányt váltani tudó fajokra 
jelent fokozott kockázatot. 

Bár ez egy igen jelentős természet-
védelmi probléma, hiszen elsősorban 
a nagy testű madarak, köztük igen sok 
védett faj, például parlagi sas, rétisas, 
túzok, daru, fehér és fekete gólya esnek 
áldozatul az elektromos vezetékek-
nek, mégsem csak a természetvédel-
met érinti, hiszen a madarak által oko-
zott zárlatok az áramszolgáltatóknak 
is anyagi veszteséget, a fogyasztóknak 
pedig áramkimaradást okozhatnak.

Különleges problémát okoznak a 
fehér gólyák által a villanyoszlopokra épí-
tett nagy méretű fészkek. A  fészeképítő 

Fészekemelő (THA)

madarak ilyenkor fokozott mértékben ki 
vannak téve az áramütés veszélyének, 
ahogy később a kirepülő fiókák is. Emel-
lett a fészekanyag önmaga okozhat zárla-
tot, illetve fokozza az elektromos rendszer 
korrózióját. Az áramszolgáltatók és a ter-
mészetvédelem szakemberei együttmű-
ködéseként fészektartó oszlopok kerül-
nek kihelyezésre a gólyák által preferált 
villanyoszlopokra, amelyek magasabbra 
helyezik a fészket, így védve az elektro-
mos oszlopfej részeit, és természetesen 
a madarakat is az áramütés ellen.

Mivel az áramszolgáltatók is érdekel-
tek a probléma megoldásában, ezért haté-
konyan együttműködve a természetvé-
delmi szakemberekkel, több, mint ötven-
ezer oszlop utólagos szigetelése történt 
meg, úgynevezett szigetelőpapucsokkal, 
amelyek megakadályozzák a földelt oszlo-
pon, hogy vezetékhez érjen a madár. Bár a 
megoldás korántsem tökéletes, mivel ezek 
a szigetelők időnként sérülnek, leesnek, 
mégis jelentősen javították a helyzetet.

Végleges és tökéletes megoldást a 
légvezetékek földkábelre történő cseréje 
jelenti. A Borsodi-Mezőség védett terü-
letein két KEOP-pályázatnak köszön-
hetően, az összes légkábelt lecserélték 
földkábelre, mintegy 14 km hosszan. 
Ezzel az ország második legnagyobb 
területű légkábeltől mentesített madár-
barát tájává vált a Tájvédelmi Körzet.

A Borsodi-Mezőség az ország második  legnagyobb  területű légkábelektől mentesített tája (THA)

Korábban a középfeszültségű oszlopok 
lecserélése előtt a ragadozó madarak 
szenvedték el a legtöbb áramütést (HZ)

Már csak a tanyák körüli oszlopok a mementói, hogy egykor itt légvezeték szőtte át a tájat (THA)

A légvezetékekkel történő ütközésnek a nagy 
testű madárfajok voltak leginkább kitéve (VI)

ÁLLOMÁS
3.
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SZIKES TÖLGYESEK BIODIVERZITÁSA ÉS A FÁS LEGELŐ REKONSTRUKCIÓ

A sziki tölgyesek, az alföldi erdős sztyep-
pek a feltételezések szerint egykor elterjedt, 
mára már megritkult képviselői. Jellemzően 
az árterek és a löszös foltok találkozásánál 
alakultak ki, ahol a kellően magas talajvíz-
szint kedvez az erdő kialakulásának. Talajuk 
a mélyebb rétegekben enyhén lúgos kémha-
tású. A szikes talaj tápanyagban viszonylag 
szegény termőhely. Ezeknek a társulások-
nak a megritkulása elsősorban a korábbi 
évszázadokban történő fakitermeléseknek 
köszönhető, de része van benne a talajvíz-
szint-csökkenésnek, illetve a szántók ter-
jeszkedésének is. Eltűnésük káros hatással 
van az ökoszisztémára, hiszen nagyon sok 
olyan állat- és növényfaj van, amelyeknek a 
tölgyerdők komplex rendszere adja életterét. 

A XX. századi szikfásítások sem javí-
tottak a helyzeten, mivel ekkor több, nem 
őshonos fafaj mellett, gyakran fehér akácot 
(Robinia pseudoacacia) ültettek. Az akác a 
pillangósvirágúak családjába tartozik, ame-
lyekre jellemző, hogy nagy mennyiségű nit-
rogént kötnek meg a gyökérzetükön. Ennek 
hatására az aljnövényzetük gyér, csak a jó 
nitrogéntűrő képességű fajok élnek meg. 
A  viszonylag szegényes növényvilághoz 
lényegesen kevesebb rovarfaj kapcsolódik, 
mint egy tölgyerdő esetén.

Fő fafaja a kocsányos tölgy (Quercus 
robur), de vadkörte (Pyrus pyraster) is gyak-
ran elegyedik a tölgyek közé. Jellemző a 
második lombkoronaszintben a tatárjuhar 
(Acer tataricum), a mezei szil (Ulmus minor), 
a vadalma (Malus sylvestris). A cserjeszint-
ben gyakori növényfaj a tatárjuhar (Acer 
tataricum), a kökény (Prunus spinosa), a vad-
körte (Pyrus pyraster), az egybibés galago-
nya (Crataegus monogyna), a gyepűrózsa 
(Rosa canina agg.), szórványos a mezei szil 
(Ulmus minor), a mezei juhar (A. campestre), 
a fekete bodza (Sambucus nigra), a vadalma 
(Malus sylvestris).

Általában ligetesek, az erdős foltok 
között beékelődő mocsarakkal, nádasok-
kal, vagy erősen szikes foltokkal. A  tisz-
tásokon jellemző társulások a kocsordos, 
sziki magaskórós rétsztyeppek és ecsetpá-
zsitosok, a löszös területeken löszgyepek, 
a szikesebb részeken ürmöspusztafoltok. 
Ezek a növénytársulások jellemzőek a fás 
legelőkön is.

A fás legelők jellemzője, hogy egymástól 
viszonylag nagy (akár 100 m) távolságban 
találhatók meg a szabadonálló, terebélyes, 
legtöbbször idős, akár százéves fák, köztük 
legelésre alkalmas gyepterület. A keletke-
zésének egyik útja a tölgyesek fáinak gyé-
rítése, úgynevezett hagyásfák megmaradá-
sával, valamint telepítéssel is létrejöhettek. 
A  fás legelők fenntartásában elengedhe-
tetlen a háziállatokkal történő megfelelő 
arányú legeltetés. A fák között a legelő házi-
állatok kényelmesen tudnak táplálkozni, de 
a fák védelmet és árnyékot nyújtanak. 

Fás legelő (THA) Búbos banka (HZ)

Fás legelő (HZ)

A fás legelőket a jellemző élőhely-
szer ke zet, a legeltetéshez kötődő fajok 
és ökológiai folyamatok teszik különleges 
értékűvé. Mivel az erdőssztyeppre a fás 
és a füves élőhelyek is jellemzőek, ezért 
mindkét élőhelyhez kapcsolódó állatfa-
jok is megtalálhatóak. A sokszor idős fák 
elhalt részein, a már kidőlt fákon nagy 
számban élnek korhadéklakó (szaprofita) 
gomba- és rovarfajok, de az élő tölgyfák is 
rengeteg rovarfajnak nyújtanak élő- vagy 
táplálkozóhelyet. Előfordul többek között a 
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), a dió-
facincér (Aegosoma scabricorne), de számos 
más gyakori bogárfaj is. A  nyílt gyepek-
ben előforduló sziki kocsord (Peucedanum 
officinale) a kizárólagos tápnövénye egy 
védett lepkefajnak, a nagy sziki bagolynak 
(Gortyna borelii). 

Az öreg fák törzsében készíti odúit a 
fekete harkály (Dryocopus martius), a zöld 
küllő (Picus viridis). Ezeket a természetes 
odúkat foglalja el a búbos banka (Upupa 
epops) és a nagy fák kiálló ágáról vadá-
szó szalakóta (Coracias garrulus). Szám-
talan énekesmadárnak is otthont nyújta-
nak a fák, pl. az erdei pintynek (Fringilla 
coelebs), a kis őrgébicsnek (Lanius minor), 
a széncinegének (Parus major). A  dol-
mányos varjak (Corvus cornix) elhagyott 
fészkében, vagy mesterségesen kihelye-
zett költőládában fészkel a vörös vércse 
(Falco tinnunculus) és a kék vércse (Falco 
vespertinus).

„A szalakóta védelme a Kárpát-meden-
cében (LIFE13/NAT/HU/000081)” program 
keretében itt, Tiszabábolna határában a fás 
legelő szomszédságában, a korábbi évtize-
dekben felszántott, újragyepesített terüle-
ten történik egy fatelepítés, melynek vég-
eredménye néhány évtized múlva, a jelen-
legi fás legelőhöz hasonló újabb 30 hektá-
ros fás legelő terület lesz. A szomszédos 
gyepen, a legeltetés és kaszálás hiányában 
invazív növényfajok szaporodtak el, elsősor-
ban keskenylevelű ezüstfa. Ezen a részen 
az invazív fa- és cserjefajok eltávolítására, 
valamint fásításra kerül sor. Ezen a terüle-
ten túl még további 18 helyszínen történtek 
fatelepítések, összesen több, mint 10 000 
nagyméretű facsemete került elültetésre. 

Vörös vércse (HZ) Kis szarvasbogár (THA)

Kék cinege (HZ)

ÁLLOMÁS
4.



Készítette a Garamond Kft. www.garamond.hu

A 
sz

öv
eg

et
 ír

tá
k:

 K
is

s 
Do

ro
tt

ya
, T

ör
ök

 H
un

or
 A

tti
la

 •
 A

z 
ill

us
zt

rá
ci

ót
 é

s 
a 

ké
pe

ke
t k

és
zí

te
tté

k:
 D

em
et

er
 Iv

án
 (D

I),
 H

ét
há

rs
i Z

ol
tá

n 
(H

Z)
, K

is
s 

Do
ro

tt
ya

 (K
D)

, T
ör

ök
 H

un
or

 A
tti

la
 (T

H
A)

, V
ar

ga
 Is

tv
án

 (V
I)

x41333

BORSODI-MEZŐSÉG TÁJVÉDELMI KÖRZET
SZALAKÓTA TANÖSVÉNY

Készült az Európai Unió LIFE  
programjának támogatásával,  

a „Szalakóta védelme a Kárpát-medencében” 
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

KÉRJÜK ÓVJA, VÉDJE TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET!

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6., 3301 Eger, Pf. 116

Tel.: (36)411-581 • Fax: (36)412-791 • www.bnpi.hu

1

2

3

4

56

7

8

9
10

A QR-kódot okos eszközével 
beolvasva részt vehet 
interaktív játékunkban

A NÖVÉNYZET ALAKULÁSA A PUSZTÁN

A pusztáról elsőre mindenkinek a Hortobágy 
jut eszébe, pedig a Borsodi-Mezőségen, vagy 
ahogy régen említették, a Kis-Hortobágyon 
szintén nagy fátlan füves térségek találha-
tóak, ahol a szikes talajokat és mocsaras 
területeket változatos növényvilág borítja. 

Ma a szikes puszta legnagyobb kiterjedésű 
növénytársulásai a soványcsenkesz (Festuca 
pseudovina) által dominált ürmös és cickó-
rós pusztagyepek. Az ürmöspuszta az Alföld 
szikes pusztáinak egyik legjellemzőbb és 
legkiterjedtebb élőhelye. Az ürmöspuszták 
vízellátottsága szélsőségesen ingadozó a 

többi szikes élőhelyhez hasonlóan. Ez azt 
jelenti, hogy tavasszal időnként vízzel borí-
tottak is lehetnek, de nyárra jellemzően tel-
jesen kiszáradnak, talajuk sokszor mélyen 
megrepedezik. Az ürmöspuszták növény-
fajokban nem túl gazdag társulások, de 
sajátos fajok alkotják a növénytársulást, 
ezért jellegzetes képet mutat. Leggyak-
rabban a sziki üröm (Artemisia santonicum) 
elegyedik sovány csenkesszel (Festuca 
pseudivina), de előfordul még közönséges 
szikipozdor (Podospermum canum), pusztai 
here (Trifolium retusum), sziki here (Trifolium 
angulatum). Helyenként nagy kiterjedésű 

állományai vannak az orvosi székfűnek vagy 
más néven kamillának (Matricaria recutita), 
amely tavasszal hófehérre, vagy a magyar 
sóvirágnak (Limonium gmelini), amely nyár 
végén lila színűvé varázsolja a pusztát. Az 
Alföldön általánosan elterjedt, másodlago-
san kialakult pusztai jellegű közösség a cic-
kórós puszta. Talajuk az ürmöspusztákénál 
kevésbé szikes, tavasszal előfordulhat víz-
borítottság, de egész évben szárazak is 
lehetnek. Jellemző fajai a pusztai cicka-
fark (Achillea setacea), a karcsú fényperje 
(Koeleria cristata), gyomosabb állományok-
ban a réti peremizs (Inula britannica), mezei 
aszat (Cirsium arvense), útszéli bogáncs 
(Carduus acanthoides).

Az Alföld szikes talajain mindenütt álta-
lánosan elterjedtek a szikes rétek állomá-
nyai. Azokban az években, amikor a csapa-
dékmennyiség átlagosan alakul, ősztől kora 
nyárig vizenyősek, nyáron teljesen kiszárad-
hatnak, ekkor a talajfelszín mélyen, sokszög-
letűen megrepedezhet. Jellemző faja a tarac-
kos tippan (Agrostis stolonifera) réti ecset-
pázsit (Alopecurus pratensis), hernyópázsit 
(Beckmannia eruciformis), perjés harmatkása 
(Glyceria fluitans subsp. poiformis). Kiszáradó 
állományokra jellemző a keskenylevelű perje 
(Poa angustifolia), a soványcsenkesz (Festuca 
pseudovina), előfordul a fátyolos nőszirom 
(Iris spuria).

Meg kell még említeni a kocsordos-
őszirózsás sziki magaskórósokat, amelyek 
sok helyen mutatják a sziki tölgyes jellegű 
üde erdők egykor jóval nagyobb kiterjedését, 
amelyek tisztásainak jellemző növénytársu-
lása. Tiszabábolnánál nem szikes talajon, 

Szikes legelő kamillamezővel (THA)

Tavaszi héricses (THA)Réti őszirózsa (THA)

jellegzetesen ártéri tájban is vannak sziki 
kocsordos (Peucedanum officinale), réti őszi-
rózsás (Aster sedifolius) magaskórósok. 

Kisebb foltokban, de gyakori társulás 
a löszgyep, bár a XIX. század igen magas 
állatlétszámának hatására mára eléggé 
degradált formában, főleg legeléstűrő 
fajösszetétellel maradtak fenn (a lösz-
gyepek esetén a legeltetés erős degradá-
ciós tényező, míg a szikesek esetében a 
nyílt felszínű gyepek fő fenntartó ténye-
zője a legeltetés). Nagy számú állományai 
vannak a tövises iglicének (Ononis spinosa) 
és az aranysárga tejoltó galajnak (Galium 
verum). Több értékes faj is köthető a lösz-
gyepekhez, például a macskahere (Phlomis 
tuberosa), a hengeresfészkű peremizs (Inula 
germanica), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), 
osztrák zsálya (Salvia austriaca), tavaszi 
hérics (Adonis vernalis).
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PUSZTAI ÁLLATFAJOK VÉDELME 1.

A puszta állatvilága igen gazdag, mind a 
fajok számát, mind az egyedek számát 
illetően. Mivel igen specifikus élőhely, 
kevés fásszárúval, de annál több lágy-
szárú növénnyel, ezért az állatvilága 
is specifikus, a nyílt füves pusztákhoz 
alkalmazkodtak. 

A szikes puszták esetében viszonylag 
jelentős mennyiségben képződik növé-
nyi szervesanyag (kivéve ha intenzív a 
legeltetés), amely nagy egyedsűrűségű 
állatközösséget, elsősorban egyenes-
szárnyúakat (sáska- és szöcskefajok) 
képes eltartani. Bár korábban előfor-
dultak nagyobb sáskajárások, napja-
inkban csak az olasz sáska (Calliptamus 
italicus) lokális elszaporodása fordulhat 
elő a szárazabb nyarakon. A  pusztá-
kon is élő védett faj az imádkozó sáska 
(Mantis religiosa), és előfordul a szintén 
védett sisakos sáska (Acrida ungarica) is, 
amely fejének jellegzetes, hegyes sisak-
hoz hasonlóan csúcsosodó alakjáról 
könnyen felismerhető. A pókfélék közül 

a legnagyobb hazai pókunk, a szongáriai 
cselőpók (Lycosa singoriensis) előfordu-
lása jellemző. 

A szikespuszták természetvédelmi 
értéke azért is kiemelkedően nagy, 
mivel növényzetéhez endemikus fitofág 
lepkefajok (zsákhordó molyok, araszo-
lók, bagolylepkék) kötődnek. A  nagy 
szikibagoly (Gortyna borelii lunata) foko-
zottan védett, Magyarországon kiemelt 
jelentőségű lepkefaj, amely hernyójának 
egyetlen tápnövénye a szintén védett 
sziki kocsord (Peucedanum officinale). 
Így ez a lepkefaj hazánkban leginkább a 
kocsordos-őszirózsás magaskórós tár-
sulásokban fordul elő. A  kifejlett nős-
tény lepke szeptember-október során 
rakja le petéit pázsitfűfélék levélhü-
velyére, ezek áttelelnek, majd tavasz-
szal kelnek ki és találják meg a tápnö-
vényüket, amelynek először földfelszín 
közeli, majd leginkább föld alatti részeit 
fogyasztják. A kifejlett lepke augusztus 
és október között repül éjszakánként. 

Sziki kocsordos (THA)

A  nagy szikibagoly élőhelyeinek keze-
lésekor mindenképpen figyelembe kell 
venni, hogy sem a tápnövényei, sem 
ősszel a petéket tartó pázsitfűfélék ne 
sérüljenek, ne essenek a késői kaszá-
lás áldozatául.

Szintén nagy jelentőségű fokozottan 
védett faj a sztyeplepke (Paracossulus 
thrips). Hazai populációi száraz vagy 
félszáraz gyepekhez kötődnek, elter-
jedése a löszborítástól függ. A faj élet-
módjáról egyelőre viszonylag keveset 

Nagy szikibagolylepke (THA) Sziki kocsordos (THA)

Sztyeplepke (THA)

Sztyeplepke (THA) Sisakos sáska (THA)

tudunk, a közelmúltban lett megha-
tározva a legfontosabb, valószínűleg 
kizárólagos tápnövénye, amely a védett 
macskahere (Phlomis tuberosa). Tipi-
kus élőhelyének számítanak az olyan 
macskaherés löszgyepek, amelyeket 
az elmúlt évtizedekben műveltek inten-
zíven. A  kifejlett lepkék nagyon rövid 
ideig, július közepétől augusztus elejéig 
repülnek, elsősorban szürkület környé-
kén. A sztyeplepke állományai az utóbbi 
száz évben drasztikusan visszaszorul-
tak, amely a löszgyepek eltűnésével 
magyarázható. Jelentős állománya él a 
Borsodi-Mezőségben is.

A pusztában található tölgyerdők-
ben, különösen ahol csertölgy (Quercus 
cherris) is található, él a magyar tava-
szi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 
lepke. Fokozottan védett faj, az előbbi 
lepkékhez hasonlóan ez a faj is éjszaka 
repül. Érdekesség, hogy korábban a 
tatárjuhart (Acer tataricum) gondolták 
tápnövényének, ezért csak tatárjuha-
ros erdőkben keresték. A közelmúltban 
azonban felmerült, hogy nem, vagy nem 
csak tatárjuharon él, hanem tölgyfajo-
kon, elsősorban csertölgyön, így meg-
vizsgálták az alföldi tölgyerdőket is, és 
kiderült, hogy több helyen előfordul, így 
az eddig hittnél nagyobb állománya él 
hazánkban, így a Borsodi-Mezőségben 
is. További védett, ritka lepkefajunk, a 
nagy tűzlepke (Lyceana dispar), amely-
nek jelentős állománya él a területen 
található nedves réteken.

ÁLLOMÁS
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PUSZTAI ÁLLATFAJOK VÉDELME 2.

A pusztai rövidfüvű élőhelyeken igen nagy 
a földön fészkelő madárfajok száma. A leg-
gyakoribb faj a mezei pacsirta (Alauda 
arvensis), amelynek énekét kora tavasztól 
nyár közepéig lehet hallani. Szintén nagyon 
gyakori a sárga billegető (Motacilla flava), a 
cigánycsuk (Saxicola torquata) és rokonfaja a 
rozsdáscsuk (Saxicola rubetra). Földön fész-
kel magasfüvű növényzetben a réti füles-
bagoly (Asio flammeus) vagy éppen akár a 
gabonatáblákban is a hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), amelyek állománya a mezőgazda-
sági módszerek megváltozásával drasztiku-
san csökkent, mivel a nyár eleji kaszálások, 
aratások veszélyeztetik a fészkeket és a még 
röpképtelen fiókák életét.

A puszta emblematikus madara a túzok 
(Otis tarda). Kora tavasszal a hímek egy helyre 
gyűlnek össze, úgynevezett dürgőhelyre, ahol 
egymás után adják elő jellegzetes násztán-
cukat, és a köréjük összegyűlt tojók a legdo-
minánsabb egyedek közül választanak párt 
maguknak. Egy hím, több tojóval is párba 
áll, amelyek a földön készítenek fészket és 
rakják le tojásaikat. Fokozottan védett faj, 
országosan drasztikus mértékben csökkent 
az állománya, amelynek egyik oka szintén a 
mezőgazdaságban végbemenő változások, 

illetve a ragadozók (róka, borz és az utóbbi 
években újra megjelent aranysakál) illetve 
a vaddisznó állományának felszaporodása, 
amelyeknek a tojások és a fiókák táplálé-
kot jelenhetnek. Ezek az emlős ragadozók 
azonban nemcsak a túzok, hanem az összes 
földön fészkelő madárfaj fészkeit és fiókáit 
fenyegetik.

A nyílt füves élőhelyekhez kötődik a szala-
kóta (Coracias garrulus) és a kerecsensólyom 
(Falco cherrug). A  kerecsensólyom állomá-
nya 10–13 pár körül van, fokozottan védett. 
Zavartalan fészkelését magasra kihelye-
zett műfészekkel, vagy költőládával segítik a 
szakemberek, jellemzően magasfeszültségű 
vezetékek tartóoszlopain, ahol nem kell tar-
tani a fészkelés zavarásától, amely a nagyobb 
ragadozó madarak esetében komoly veszé-
lyeztető tényező. Legfontosabb tápláléka az 
ürge (Spermophilus citellus), amelynek állo-
mánya egyre ritkul az egész országban, így 
a dél-borsodi pusztákon is. Az ürge az egyik 
fő táplálékállata a szintén fokozottan védett 
parlagi sasnak (Aquila heliaca) is, amelyből 
5–8 pár él a területen.

A kék vércse (Falco vespertinus) szintén 
az alföldi erdős pusztához kötődik, elsősor-
ban egyenesszárnyú rovarokkal és néha kis-

Hamvas rétihéja (THA)

Kerecsensólyom (THA)

Kék vércse hím (THA)

Kék vércse tojó (THA)Réti fülesbagoly (THA)

Ürge (HZ)Magyar szöcskeegér (THA)

emlősökkel táplálkozik, amelyeket a legelők 
felett vadászva gyűjt össze. Európai állomá-
nya nagyon lecsökkent, de hazánkban, így 
a Borsodi-Mezőségben is, az aktív fajmeg-
őrzésnek köszönhetően erős állománya él. 
Fészket nem épít, hanem elhagyott varjúfész-
kekben költ. A varjúfélék, elsősorban a vetési 
varjú (Corvus frugilegus) megritkulásával a 
kék vércse is elvesztette fészkelőhelyeit, ame-
lyet a szakemberek mesterséges költőládák-
kal pótoltak. Ezeknek köszönhetően, az addig 
csökkenő hazai állomány ismét elkezdett 
növekedni. Életmódja miatt azonban nagyban 
kötődik a legelőkhöz, így a legelő állatok meg-
ritkulása, és a rovarok számának csökkenése 
szintén veszélyeztető tényezők.

A pusztában épült tanyákon szinte mindig 
él egy-egy pár kuvik (Athene noctua), illetve 
sok esetben gyöngybagoly (Tyto alba).

Az emlősök között a magyar szöcskeege-
ret (Sicista trizona) kell mindenképpen meg-
említeni. Fokozottan védett faj, amelynek 
egyetlen ismert hazai állománya a Borsodi-
Mezőségben található. A régen csíkos szöcs-
keegér néven ismert fajt 2006-ban sikerült 
újra megtalálni, miután az 1900-as évek 
elején látták utoljára. Ekkor indultak el azok 
az intenzív kutatások, amelyek ezt a kis ter-

metű, éjszakai életmódot folytató rágcsáló-
fajt vizsgálják. A  kutatások eredményekép-
pen kiderült, hogy a Kárpát-medencében élő 
populáció olyan mértékben eltér az ázsiai 
sztyeppéken élő csíkos szöcskeegér állo-
mányoktól, hogy önálló fajnak nevezhető. 
A hazai állomány mellett fény derült egy erdé-
lyi populációra is, de ezek különböző alfajhoz 
tartoznak. A  faj elterjedéséről, az állomány 
nagyságáról, az ökológiai igényeiről és élet-
módjáról még mindig kevés ismeret áll ren-
delkezésünkre.

ÁLLOMÁS
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NATURA 2000 HÁLÓZAT ÉS A BORSODI-SÍK KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET

A Natura 2000 hálózat egy az Európai 
Unió által létrehozott, az általa kijelölt 
védett területekből álló hálózat, amely 
a ritka, vagy veszélyeztetett vadon 
élő fajok élőhelyeit és a veszélyeztett 
élőhelytípusokat foglalja magába az 
Európai Unió összes országában. A 
védettség célja az Európai Unió terü-
letén található legveszélyeztetettebb 
fajok és élőhelyek hosszú távú fenn-
maradásának biztosítása.

Ezt a célt nem az emberi tevékeny-
ségek kizárásával akarja elérni, hanem 
a gazdálkodás fenntartható módon tör-
ténő végzésével, az ezekre ösztönző 
szabályok betartatásával, de a gazdál-
kodók bevonásával és támogatásával.

A Natura 2000 hálózat, az Európai 
Unió két természetvédelmi irányelve 
(madárvédelmi és élőhelyvédelmi irány-

Natura2000 gyepkezelés (HZ)

elvek) alapján kijelölendő területeket, 
mint különleges madárvédelmi terü-
leteket (SPA - Special Protection Area) 
és a különleges természetmegőrzési 
területeket (SCI - Sites of Community 
Importance) foglalja magába.

A madárvédelmi irányelv célja az 
EU tagállamainak területén előforduló 
összes vadon élő madárfaj védelme. 
Mivel a madárfajokat veszélyeztető 
tényezők közül az egyik legfontosabb az 
élőhelyeik degradálódása illetve meg-
szűnése, ezért a különleges madárvé-
delmi területek létrehozásának célja a 
veszélyeztetett madárfajok élőhelyei-
nek és vonulási útvonalukon található 
legfontosabb pihenőhelyeiknek a meg-
őrzése.

Az élőhelyvédelmi irányelv fő cél-
kitűzése a természetes élőhelyek és a 
vadon élő állat- és növényfajok megőr-
zése, azaz a biológiai sokféleség meg-
óvása.

A hálózatban védett területek kivá-
lasztása többek között az egyes irány-
elvek függelékében található, úgy-
nevezett jelölőfajok alapján törté-
nik. Ezek a fajok vagy önmagukban is 
veszélyeztetettek, vagy jelenlétükkel 
utalnak több más faj, köztük ritkább 
fajok jelenlétére.

A hálózat létrejöttének következ-
ménye, hogy Magyarország természeti 
értékei egy európai uniós jogi védel-
met is kapnak, ami nagymértékben 
támogatja a hazai természetvédelmi 
törekvéseket és munkákat, elősegítve 
páratlanul gazdag természeti értéke-
ink hatékonyabb védelmét.

Kék begy (HZ)

Túzok (VI)

Kis őrgébics (HZ)

A Borsodi-Mezőség Tájvédelmi 
Körzet három Natura 2000-es kije-
lölésű területet érint: a Borsodi-sík 
különleges madárvédelmi területet 
(HUBN10002) és a Borsodi-Mezőség 
különleges természetmegőrzési terüle-
tet (HUBN20034). A Tiszakeszi-morotva 
különleges természetmegőrzési terü-
let (HUBN20032) jelentős része már a 
Tájvédelmi Körzet határán kívül esik.

A Borsodi-sík SPA 37 ezer hek-
táros területe 2004-ben került be a 
Natura2000 hálózatba. A védelem 
célja a kijelölés alapjául szolgáló, az 
országos és nemzetközi viszonylatban 
is jelentős állománnyal bíró az irány-
elvben jelölőfajként meghatározott 
madárfajok kedvező védelmi helyze-
tének fenntartása, egyes fajok vonat-
kozásában védelmi helyzetük javítása. 
A kijelölés alapjául 52 madárfaj szol-
gált, ezek közül a legfontosabb fajok, 
amelynek költő vagy átvonuló állomá-
nyának nagysága érdekében történnek 
védelmi intézkedések: nyári lúd (Anser 

anser), parlagi sas (Aquila heliaca), 
fattyúszerkő (Chidonias hybridus), sza-
lakóta (Cora cias garrulus), haris (Crex 
crex), kere csen sólyom (Falco cherrug), 
kékvércse (Falco vespertinus), daru 
(Grus grus), kis őrgébics (Lanius minor).

A Borsodi-Mezőség SCI szintén 
2004-ben lett kijelölve a maga közel 
15 ezer hektáros területével. A terület 
kijelölésekor 17 fajt vettek figyelembe 
(1 növény-, 4 lepke-, 5 hal-, 1 kétéltű-, 
1 hüllő- és 5 emlősfajt), valamint 6, a 
pannon régióban megtalálható, és itt 
előforduló élőhelytípust. 
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SZIKES MOCSARAK ÉLŐVILÁGA

A Borsodi-Mezőség mai képének kialakí-
tásában igen jelentős szerepe volt a Bükk-
hegységből a Tisza-folyó felé tartó patakok-
nak, illetve a tavasszal rendszeresen kiáradó 
Tiszának. A  víz az alacsonyabb térszíneken 
elterült, és kiterjedt mocsarak alakultak ki. 
Az 1960-as évektől a belvízelvezetési rend-
szer kialakítása és a folyóvizek szabályozása 
következtében a talajvízszint lecsökkent, a 
patakok szabályozott medrekben folynak le 
nagy sebességgel és a pusztában egykor 
kiterjedt nagy mocsarak nagy része kiszá-
radt, kiterjedése csökkent és csak néhány 
maradványuk maradt meg.

A szikes mocsarak erősen nedves szikes 
élőhelyek, amelyek szinte egész évben vízzel 
borítottak, de nyár végére kiszáradhat-
nak. A növényzetét elsősorban a palkafélék, 
sások, gyékények és nád alkotják, a kétszi-
kűek aránya alacsony. Állományalkotó a vízi 
harmatkása (Glyceria maxima), a tavi káka 
(Schoenoplectus lacustris), és a parti sás 
(Carex riparia), jellemző a sziki káka vagy 
zsióka (Bolboschoenus maritimus) és a sárga 
nőszirom (Iris pseudacorus). Védett növényei 
a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), 
és a sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus), 

előfordul a buglyos boglárka (Ranunculus 
polyphyllus), amely a szikes mocsarakban 
mindenfelé gyakori, olykor tömeges, és a 
pusztai mocsarak egyik legértékesebb faja. 
A vizes élőhelyek, így a szikes mocsarak és 
üde rétek egyik jellemző, értékes lepkéje a 
nagy tűzlepke (Lyceana dispar).

Ezekben a mocsarakban és a hozzájuk 
kötődő élővizekben, csatornákban számos 
halfaj él, vagy időszakosan megjelenik. 
A  legjelentősebb a fokozottan védett lápi 
póc (Umbra krameri), a Kárpát-medencében 
kialakult bennszülött és őshonos halunk, 
amelynek napjainkban is kizárólag a Duna 
vízrendszerében ismert az előfordulása. Gya-
koribb halfaj a vágócsík (Cobitis elongatoides), 
a réticsík (Misgurnus fossilis), a szivárvá-
nyos ökle (Rhodeus sericeus), a halványfoltú 
küllő (Gobio albipinnatus). Sajnos egyre több 
invazívan terjeszkedő hal fordul elő a mocsa-
rakban, mint például az amúrgéb (Perccottus 
glenii), amely életmódjának köszönhetően 
kiszoríthatja a lápi pócot élőhelyeiről, így 
veszélyeztetve annak fennmaradását.

A kétéltűfajok közül vöröshasú unka 
(Bombina bombina), kecskebéka (Rana escu
len ta), mocsári béka (Rana arvalis) él a 

Róka (HZ)

Sárga nőszirmos szikes mocsár (THA)

Kárókatona réticsíkkal (HZ)

mocsarakban, a hüllők közül előfordul a 
mocsári teknős (Emys orbicularis), a pety-
tyes gőte (Lissotriton vulgaris), a közönséges 
tarajosgőte (Triturus cristatus), gyakori a vízi 
sikló (Natrix natrix). 

Sok vízhez kötődő madárfaj él ezekben 
a szikes mocsarakban, de ezeknek száma 
nagyban függ a mocsárban élő növényvi-
lágtól. Rendszeresen táplálkoznak ezekben 
a mocsarakban a nagyobb gémfélék, így a 
szürke (Ardea cinerea) és a vörös gém (Ardea 
purpurea), a nagy kócsag (Egretta alba). 
A  sásos, magaskórós növényzetben énekes 
nádiposzáták (Acrocephalus palustris) jelen-
hetnek meg. A  nyílt vízfelületen megjelen-
nek táplálkozni a récefélék, leggyakrabban 
a tőkés réce (Anas platyrhynchos), de előfor-
dul a böjti réce (Anas querquedula), de akár a 
fokozottan védett cigányréce (Aythya nyroca) 
is. Fészkelésükhöz viszont ezek a fajoknak is 
kisebb-nagyobb nádfoltokra van szükségük. 
Ahol ez adott, ott számtalan más madárfaj 
is megtalálja életfeltételeit, például a foltos 
nádiposzáták (Acrocephalus schoenobaenus), 
a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), a jel-
legzetes pirregő hangot hallató nádi tücsök-
madár (Locustella luscinioides), előfordul a 
ritkább kékbegy (Luscinia svecica), vagy akár 
a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) 
is megjelenik. A nagyobb szikes mocsarak-
ban költ a nyári lúd (Anser anser), késő ősztől 
pedig nagy lilikek (Anser albifrons) több ezres 
csapatai pihennek éjszaka a vízen. Éjszaká-
zásra használják az ősszel szintén nagy szám-
ban átvonuló darvak (Grus grus) is, amelyek 
esti behúzása óriási hangkavalkáddal törté-
nik. Az alacsony vízű mocsarak parti zónájá-
ban költhet bíbic (Vanellus vanellus) és megáll 
táplálkozni egy-egy billegetőcankó (Actitis 
hypoleucos) vagy réti cankó (Tringa glareola). 
A nedves rétek, mocsarak költőfaja a haris 
(Crex crex), amelynek állománynagysága a 
tavaszi esőzésektől függ, mivel csak olyan 
réteken költ, ahol a vízborítottság megma-
rad június végéig.

A szikes mocsarakban megjelenhet időn-
ként a vidra (Lutra lutra), de hosszabb ideig 
nem kötődik ezekhez a kis vízfelületű és 
mélységű állóvizekhez. Gyakran okoz káro-
kat viszont az ott élő madarak fészkeiben a 
róka (Vulpes vulpes), a vaddisznó (Sus scrofa) 
pedig túrásával a növényzetben is hatalmas 
károkat tud okozni.

Mocsári teknős (THA)

Vaddisznó (HZ)Bíbic (HZ)
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BORSODI-MEZŐSÉG TÁJVÉDELMI KÖRZET
SZALAKÓTA TANÖSVÉNY

Készült az Európai Unió LIFE  
programjának támogatásával,  

a „Szalakóta védelme a Kárpát-medencében” 
(LIFE13/NAT/HU/000081) projekt keretében.

KÉRJÜK ÓVJA, VÉDJE TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET!

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6., 3301 Eger, Pf. 116

Tel.: (36)411-581 • Fax: (36)412-791 • www.bnpi.hu
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A QR-kódot okos eszközével 
beolvasva részt vehet 
interaktív játékunkban

A BORSODI-SÍK KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET TÖRTÉNETE

Az erdőssztyepp egy jellegzetes átmeneti 
öv a teljesen fátlan füves puszták és a zárt 
erdőzónák között. A  Kárpát-medencében 
található a legnyugatibb elterjedési területe, 
ettől Keletre jellemző öv. Feltételezések sze-
rint, az Alföld eredeti növénytakarója is ilyen 
képet mutatott. Az Alföld ma már sajnos 
szinte teljes egészében az emberi tevékeny-
ségek által nagyban befolyásolt kultúrtáj, az 
erdőssztyeppre jellemő növényzetnek mára 
már csak hírmondói akadnak (pl. Kerecsendi-
erdő). Az erdőspuszta eltűnésének egyik fő 
oka a kiváló talajú löszterületek felszántása, 
az erdők kivágása, majd a vízszabályozási 
munkák miatt a talajvíz csökkenése, amely-
nek következtében ott sem tud megélni a 
tölgy, ahol egykoron tölgyerdők voltak.

A Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi 
Terület mai arculatának kialakulásában a 

legfontosabb hatása a víznek, illetve annak 
hiányának volt. A déli részét 1939-ig, a Tisza 
gátjának megépítéséig rendszeresen érin-
tették annak árvizei. Az északi rész vízellá-
tását a Bükkből lefutó patakok biztosították. 
A Tisza szabályozása, és így a déli rész végső 
ármentesítése jelentős hatással volt a terület 
vízgazdálkodására, bár a puszta mocsarainak 
kiszáradási folyamatait még nem indította el. 

A puszta vízháztartására az első komo-
lyabb csapást az 1960-as években végzett 
belvízelvezetési munkálatok jelentették, 
melyek során kialakították a Tiszavalki-
főcsatornát és vízgyűjtő rendszerét, valamint 
a Sulymos-főcsatornát és vízgyűjtő rendsze-
rét. A csatornákat a meglévő vízfolyások med-
rében alakították ki. A nagyobb kanyarulato-
kat levágták – meggyorsítva a víz áramlásá-
nak sebességét –, folyásuk irányát gátakkal 
igazították ki. A területre a végső csapást a 
Tisza-tó építésének munkálatai jelentették. 
Ennek során a tó tervezett vízszintjét figye-
lembe véve, illetve a másodlagos szikesedést 
és a szivattyúzási költségeket elkerülendően 
megépítették a Csincse-csatornát. Ennek az 
övcsatornának a feladata a Bükkből lefolyó 
patakok befogadása, és azok vizének bizton-
ságos elvezetése a területről. 

A felszíni vizeitől ily módon megfosztott 
terület felszín alatti vízutánpótlása is draszti-
kus módon lecsökken, amikor a bükkábrányi 
lignitbánya a területtől északra elkezdte ter-
melését. Így a területre korábban jellemző 
rétegvízáramlás – a Bükk lábától a Tisza irá-

A Borsodi-sík és a Tisza-tó madártávlatból (DI)

Viharsirály zsákmányával (HZ)Darvak (HZ)

Vizes élőhely (THA)

nyába – megváltozott, a mocsarak mélyebb 
részein és a Tisza medrében lévő fakadó for-
rások megszűntek, vagy vízhozamuk jelen-
tősen csökkent. A kiszivattyúzott vizet ma a 
Csincse-csatornába, ill. a Geleji-víztározóba 
vezetik. A Bükki Nemzeti Park által végzett 
vizes élőhely rehabilitációs munkák során 
a területen belül hulló csapadékvíz ökoló-
giai szempontból szükséges mennyiségének 
megtartása mellett, ezen vizek egy részének 
újbóli szabályozott bevezetése volt a cél. 

Ezen élőhely-rekonstrukciós munkála-
tok javították a puszta vízháztartását, így 
újra nagy tömegekben tudtak megjelenni a 
vízimadarak, tavasztól nyárig fészkelőhelyül 
használva ezeket az élőhelyeket, ősztől tava-
szig pedig vonuló- és pihenőhelyként. Az őszi 
madárvonulás egy emblematikus, látványos 
jelensége a daru- és vadlúdvonulás, amely 

Vörös gém (HZ)

Fehérszárnyú szerkő (HZ)

Kanalasgém (HZ)Jégmadár (HZ)

több tízezer madár megjelenését és néhány 
hetes tartózkodását jelenti a pusztában. 

A Borsodi-Mezőség élőhelyei, úgy, ahogy 
szinte az összes hazai kultúrtáj, az ember aktív 
tevékenysége által alakult régen és nyerte 
el mai formáját. Évszázadokon keresztül a 
térség meghatározó gazdálkodási formája 
a gyepgazdálkodás és a hozzá kapcsolódó 
pásztoroló állattartás volt. Jelenleg a legje-
lentősebb, mind létszámban, mind a legelte-
tett terület nagyságában is a szarvasmarha-
tartás, az egykor vezető szerepet betöltő juh-
állomány nagysága azonban folyamatosan 
csökken, mára visszaszorult a terület északi 
részére, a geleji és a mezőcsáti legelőkre. 
Ló legeltetése évtizedekig 1–2 hátast leszá-
mítva nem volt, de mára újra legel egy 80-as 
létszámú ménes a déli részen, a Batúz-tanya 
környéki gyepeken. A  bivaly, a kecske és a 
szamár szinte teljesen eltűnt a területről, 
ahogy a sertés is, amelyet a múlt században 
még rendszeresen felhizlaltak a falu határá-
ban lévő tölgyek makktermésén.
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