lázbérci Tájvédelmi Körzet

• Védetté nyilvánítás: 1975; • terület: 3633,8 ha
Az Upponyi-hegység területén létrehozott tájvédelmi körzet a közepén elhelyezkedő, 6,2 millió m3 kapacitású Lázbérci-víztározónak köszönheti létét. Ennek
megfelelően elsődleges célja e jelentős ivóvízbázis
vízminőségvédelme.

A terület földrajza

A tájvédelmi körzet a Sajóba ömlő Bán-patak, az ebbe torkolló Csernely-patak és kis részben a Királd-patak vízgyűjtőjére esik. Patakjai a védett terület határain túl erednek,
így döntően kívülről kapja vizét. Legjelentősebb állóvize
a Bán-patakon létesített 78 ha területű Lázbérci-víztározó.
Az üledékes és vulkáni kőzetekből felépülő hegység
számos földtani és felszínalaktani értéket rejt. A 170-461
m (Három-kő-bérc) közti magasságú terület kőzettanilag
két nagy, különböző korú, ugyanakkor egymással szoros

A Lázbérci-víztározó nyugati része
kapcsolatban álló egységből áll: a déli, délnyugati területen az Upponyi-hegység paleozóos, illetve mezozóos
üledékes tömege található, míg az északi és északkeleti térszíneken jórészt miocén medenceüledékekből és
vulkano-szedimentekből felépülő dombvidék helyezkedik el. Az Upponyi-hegység óidei tengeri üledékes kőzetei (agyagpala, iszapkő, homokkő, mészkő, mészpala)
a szorosban és a Lázbérci-víztározó mentén számos feltárásban bukkannak a felszínre. Egy alig néhány kilométeres túra során megismerkedhetünk a szilurtól a karbon
időszakig tartó, mintegy 140 millió éves időintervallum
őskörnyezetével, ami nemcsak hazai, hanem kárpát-medencei viszonylatban is egyedülálló.
A szoros karsztosodásra hajlamos mészkövében 30
barlangot tartanak nyilván. Az egyik mindössze néhány
méteres üregből (Upponyi 1. számú kőfülke) gazdag
pleisztocén kori őslénytani leletegyüttes (denevérek,
rágcsálók stb.) került elő. A hegység másik, egyedülálló
földtani-felszínalaktani érdekessége a Damasa-szakadék
a miocén kori, vulkáni eredetű andezitagglomerátum kőzeten jött létre. A szűk sziklaszorost valószínűleg 18-19.
századi földrengések által kiváltott blokkcsuszamlások
hozták létre: a mély patakvölgy mentén a víz által gyakorta átáztatott üledékeken a nehéz andezittufa-takaró
két hatalmas, valamint több kisebb tömbben lecsúszott
a völgybe. A sziklatömbök alatt húzódik hazánk egyik
leghosszabb összefüggő álbarlangrendszere.

A piros madársisak védett erdei orchidea

Növényvilág

A tájvédelmi körzet zonális erdőtársulása a mérsékeltebb
domborzatú és nyugati-délnyugati-délkeleti kitettségű
lejtőkön létrejött cseres-tölgyes (Quercetum petraeaecerris), mellyel legtöbbször gyertyános-tölgyes (Carici
pilosae-Carpinetum) érintkezik.
A hűvösebb, párásabb részeken a szubmontán bükkösök (Melittio-Fagetum) jellegzetes állományai szintén
extrazonálisan jelennek meg az északias kitettségű hegyés domboldalakon (pl. Felső-völgy). A Vízköz bükköseiben
számos védett növény is megtalálható: pl. a piros madársisak (Cephalanthera rubra), a madárfészek (Neottia nidusavis) és a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia).
A melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum) legszebb
állományai a Kalica-tetőn, valamint annak déli oldalán
vannak. Itt hársas sziklaerdővel (Asplenio-Tilietum) és sajmeggyes bokorerdővel (Ceraso-Quercetum pubescentis)
határosak.
A Vízköz északra néző oldalán és a sziklaéleken találjuk a terület értékes társulását, a gyöngyvesszős cserjést
(Waldsteinio-Spiraeetum mediae). Állományaiban él a méregölő sisakvirág (Aconitum anthora), a tavaszi kankalin
egyik ritka alfaja (Primula veris subsp. canescens) és a bablevelű varjúháj (Sedum maximum).
A hegygerincek északi kitettségű, meredek sziklás
oldalain bukkanhatunk rá a sziklai hársasra (AsplenioTilietum), mely szurdokerdővel (Phyllitidi-Aceretum) és a
törmeléklejtők hársas kőrisesével (Tilio-Fraxinetum) érintkezik a meredekké váló részeken. A törmelékerdők tipikus
faja a tornyos ikravirág (Arabis turrita).
A patakok mentén előforduló füzesek (Salicion albaefragilis) és égeresek (Aegopodium-Alnetum) állományai
különösen a Felső-völgyben és az Upponyi-szorosban
szépek.
A lágyszárú társulások közül kiemelkedő jelentőségű
a Kalica-tető délies oldalain aránylag nagy kiterjedésben

Állatvilág

A tájvédelmi körzetben gerinctelen zoológiai kutatások elsősorban a szélsőséges ökológiai feltételekkel rendelkező
élőhelyeken folytak. Így a legjobban feltártak az Upponyszoros, a sziklagyepek, a hegységperemi félszáraz gyepek,
valamint a Csernely-patak és a Lázbérci-víztároló.

Régi upponyi bányatárók
A szárazföldi élőhelyek leglátványosabb, szemet gyönyörködtető rovarjai a lepkék. A nappali fajok közül a patakmenti
fűzligetekben élnek a kis színjátszólepkék (Apatura ilia), a
meleg, de párás tölgyesek szegélyén, a hűvösebb szurdokok
füzein pedig a nagy színjátszólepke (Apatura iris) fejlődik. A
szárazabb, elsősorban hegységperemi gyepek jellegzetes lepkéi a boglárkák. A tájvédelmi körzet félszáraz gyepjeiben él a
hegyi törpeboglárka (Cupido osiris) és a barnabundás boglárka
(Polyommatus admetus) hazai szinten is jelentős állománya. A
szélsőségesen meleg, száraz sziklagyepek, sziklai cserjések lakója a nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), amelynek a szirti
gyöngyvessző a kizárólagos tápnövénye.
A cserjésedő hegylábi gyepek, erdőszegélyek védett faja
a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) és a sárga pohók
(Gastropacha populifolia).
A védett bogárfajok közül a futóbogarak a leglátványosabbak. A meleg tölgyeshez kötődik a ragadozó aranyos
bábrabló (Calosoma sycophanta). A főleg hegyvidéki területeken élő lapos kékfutrinka (Carabus intricatus) kidőlt
fatörzsek, avar alatt húzódik meg.
A Lázbérci Tájvédelmi Körzet jelentősebb folyóvizei – a
Bükkben eredő Bán-patak, és a Heves–borsodi-dombság
keleti részének vizeit összegyűjtő Csernely-patak hegyi
jellegű patakok, melyek faunája jelentős természeti értéket képvisel. A gyors vízfolyásokat kedveli a Duna-medence bennszülött, fokozottan védett hala a Petényi-márna
(Barbus meridionalis) és a kövicsík (Barbatula barbatula), míg

a vágócsík (Cobitis taenia) inkább az iszapos vizeket részesíti
előnyben. Mindhárom faj gyakori a Bán- és Csernely-patak
egyes szakaszain. A védett tompa folyamkagylóba (Unio
crassus) a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) rakja ikráit.
A vizes, nedves élőhelyek jellegzetes gerinces állatfajai a
kétéltűek. A tájvédelmi körzet területén jellemző kétéltűfaj
a foltos szalamandra (Salamandra salamandra). Az üde erdei
élőhelyeken erdei békával (Rana dalmatina), míg a víztározó
sekélyebb, növényekkel benőtt partszéli régiójában a kecskebékával és a tavi békával (Rana esculenta, R. ridibunda)
találkozhatunk.
A melegebb tölgyesekben és szegélyein a lábatlan gyík
(Anguis fragilis) a legjellegzetesebb gyíkfaj. A siklókat a patakok és a tározó mentén a kockás (Natrix tessellata) és a vízisikló (Natrix natrix), a melegebb erdőkben a rézsikló (Coronella
austriaca) és az erdei sikló (Elaphe longissima) képviseli.
A tájvédelmi körzet legtöbbet kutatott, legismertebb
csoportját a madarak alkotják. Az Upponyi-szoros környékén rendszeresen költ legnagyobb baglyunk az uhu
(Bubo bubo), a bokorerdős tölgyesekben a kígyászölyv
(Circaetus gallicus), az üdébb, magasabb növésű tölgyesekben a darázsölyv (Pernis apivorus). Számos megfigyelés bizonyítja a békászósas (Aquila pomarina), az
1980-as évekig pedig a törpesas (Hieraaetus pennatus)
fészkelését is. A hegységben egy-két pár fekete gólya
(Ciconia nigra) költ, a peremterületeken fehér gólyák
(Ciconia ciconia) jelentős állományát találjuk. A víztároló megépítése egy nálunk páratlan, középhegységi,
erdei szürkegém-telep kialakulását is lehetővé tette.
A tó fölött alkalmi vadászként jelenik meg a halászsas (Pandion haliaetus) és a rétisas (Haliaeetus albicilla),
ritka átvonulóként a nagy bukó (Mergus merganser)
vagy a sarki búvár (Gavia arctica). Az énekesmadarak
közül a karsztbokorerdők és a sziklagyepek alkotta
élőhelykomplexum jellegzetes madara a bajszos sármány (Emberiza cia), itteni költőállománya mintegy
8–10 párra tehető. A vidék természetes és mesterséges homokfalaiban a színpompás tollruhájú gyurgyalag
(Merops apiaster) fészkelőkolóniái alakultak ki.
Az emlősök közül viszonylag gyakori az extenzív gyümölcsösökben a nagy pele (Glis glis) és a mogyoróspele
(Muscardinus avellanarius). Az idősebb tölgyesekben elő-
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Nagy pacsirtafű
fordul az erdei pele (Dryomys nitedula). A tájvédelmi körzet
rovarokban gazdag élőhelyei tartják fönt a borsodbótai
templom több ezres egyedszámú, vegyes fajösszetételű
denevérkolóniáját.
A ragadozó emlősök közül a terület víztereiben mindenütt előfordul a vidra (Lutra lutra). A kilencvenes évek végétől
a térségben megfigyeltek már barna medvét (Ursus actors),
farkast (Canis lupus) és hiúzt (Lynx lynx) is.
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A Damasa-szakadék egyik ürege a Mély-hasadék

Leszakadt kőzettömbök a Damassa-szakadékban

Falmaradvány a Dedeváron

A térség történelméről csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk. A reformáció a Bán-völgyén tért hódított, azonban az
Upponytól nyugatra eső községek megmaradtak a római
katolikus hit mellett.
Bánhorváti községben az eredetileg az 1500-as években
épült Bánfalvai-kastélyt 1752-ben építette újjá a Platthy
család. A kastéllyal azonos stílusban a 17. században épült
református templom. A 18. században emelték a sátai Fáykastélyt. Említést érdemel még Nekézsenyben a teljes belső
berendezéssel megmaradt malom, illetve az upponyi, mára
elpusztult Dedevár, amely valamikor a királyi bölényvadászok lakhelye volt.
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A kiadvány a „ Dombvidéki és hegyi rétek kezelése
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén” című
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0013 projekt keretében készült el.
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A Kalica-tetőről szép panoráma tárul elénk

előforduló sziklafüves lejtő (Poo badensi-Caricetum humilis). A
Kalica-tető nyugati oldalán és a Vízköz délies kitettségű gerincén bokorerdő-foltokkal tarkított lejtősztyepprét (PulsatilloFestucetum rupicolae) állományokat találunk. Gazdag fajkészletéből kiemelhető a védett leánykökörcsin (Pulsatilla
grandis), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az apró nőszirom
(Iris pumila), valamint az ebfojtó müge (Asperula cynanchica),
a napvirág (Helianthemum numullarium subsp. obscurum) és
a hegyi gamandor (Teucrium montanum subsp. subvillosum).
Helyi és országos szinten is kiemelkedő társulás a nyúlfarkfüves sziklagyep (Seslerietum heuffleranae-hungaricae).
A Vízköz lankás, kevésbé meredek sziklafalán díszlik, néhol
a telepített fekete fenyves alatt is megmaradt. Két jól elkülöníthető típusa a nyílt, leginkább északi lejtőkön élő, a fürtös
kőtörőfű (Saxifraga paniculata) uralta saxifragetosum, és a
majdnem teljesen zárt, a kardos peremizs (Inula ensifolia)
tömegével jellemezhető (Inulo-Seslerietum hungaricae) társulás. A saxifragetosum kiemelhető (karakter) faja a kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia).
Jelentősek még a területen a településekhez közeli domboldalakon felnövő félszáraz gyepek (PolygaloBrachypodietum pinnati). Jellemző fajai: a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), a nagy pacsirtafű (Polygala
major), az egyenes iszalag (Clematis recta), a fekete rekettye (Genista tinctoria), patkócím (Hippocrepis comosa),
a gyepűrózsa (Rosa gallica), a sárga (Linum flavum), a
borzas (L. hirsutum) és az árlevelű len (L. tenuifolium),
az apácavirág (Nonea pulla), valamint a bíboros kosbor
(Orchis purpurea).
Szép mocsárrétet (Caricetum acutiformis) a Felső-völgyben, a Bótai-patak mentén és a nekézsenyi Tőkés kiszélesedő völgytalpán figyelhetünk meg. Ez utóbbi hely láprétjén (Carici flavae-Eriphoretum) gyapjúsások (Eriophorum
angustifolium, E. latifolium) és mocsári nőszőfű (Epipactis
palustris) is él.

A Lázbérci
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Nagy hőscincér

Dombvidéki és hegyi rétek kezelése a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén

alkalmas állapot elérése után a továbbiakban művelési
ágának megfelelő módon kezeljük.
Nem egy teljesen új állapot elérését, hanem a meglévő
adottság továbbfejlesztését, a térségben fellelhető élőhelyi elemek (különböző gyeptípusok, erdőssztyepp élőhelyek) és az ezekhez köthető, kiemelt természeti értéket
képviselő társulások és fajok fennmaradásának jövőbeni
biztosítását tervezzük. A beavatkozások révén olyan állapotot kívánunk létrehozni, amely hagyományos tájhasználati módok újrahonosításával, vagy alacsony költségigényű
természetvédelmi kezeléssel hosszú távon fenntartható.

A BNPI a tájvédelmi körzet területén 2012–2015 között
dombvidéki és hegyi rétek helyreállítását valósítja meg európai uniós forrásból, a KEOP-3.1.2. konstrukció keretében.
A projekt célja az Upponyi-hegység peremén egy komplex
élőhely-rekonstrukciós stratégia megvalósítása Bánhorváti,
Borsodbóta és Uppony települések határában lévő területeken, melynek során a hagyományos külterjes állattartás
felhagyott legelőterületeit rekultiváljuk, és a legeltetésre

Éneklő bajszos sármány

Fekete harkály

Tájvédelmi körzet térképe
1 : 30 000
A Három-kő andezitsziklái. Háttérben a Bükk vonulata

Lázbérc Landscape Protection Area

The Nature conservation area in the Uppony-mountains can be grateful to
the Lázbérc water storage of 6,2 million m3 capacity for its existence. Thus its
primary target is the water quality protection of drinking water.
The mountain, built up of sedimentary and volcanic rocks, hides numerous
geological and geomorphological values. The most eye-catching sight is the
Uppony Pass, which is the biggest and most attractive ravine-like valley section
in Hungary. Palaeozoic sedimentary rocks of the mountain (shale, siltstone,
sandstone, limestone, calcareous schist) rise to the surface in the pass and
several places alongside Lázbérc water storage. We can obtain knowledge
of the ancient environment, lasting from the Silurian to the Carboniferous
(for almost 140 million years), which is unique in the Carpathian Basin. 25
caves are registered in the karstifiable limestone of the pass. Rich Pleistocene
palaentological finds (bats, rodents, etc.) were brought to the surface from a
few metres deep cavity (called Uppony shelter cave No. 1.). Another matchless
geological-geomporhological attraction is Damasa Gorge formed in Miocene,
volcanic andesite agglomerate bedrock. The narrow gorge was probably
formed by earthquake induced block slides in the 18th–19th centuries:
heavy andesite tuff cover slid down on sediments to the valley in two huge
and several smaller blocks. Sediments along which the blocks slid down the
valley were usually soaked thoroughly by water alongside the deep creek
valley. The stone blocks hide underneath one of the longest continuous fake
cave system of the country.
Vegetation of the area bears significant similarity to limestone areas,
forests of the nearby Bükk and valuable treeless clearings of the HevesBorsod Hills. Turkey oak – sessile oak woodlands and oak-hornbeam forests
are the most extensive zonal forest associations in the region. Beech forests
located at low elevation above sea level, mostly in northern exposition.
Extrazonal forest associations are far more valuable than zonal ones, that
are in forestry management, but they appear less extensively. We can find
fragmental developed ravine forests in the Uppony Pass in which the most
important perennial is perennial honesty (Lunaria rediviva). Warm limestone
slopes give place to species rich thermophile oak lands, shrub forests and
slope steppe meadows. Precious drought resistant species of this complex
habitat are yellow monkshood (Aconitum anthora), greater pasque flower
(Pulsatilla grandis), spring pheasant’s eye (Adonis vernalis), dwarf iris (Iris
pumila) and barren strawberry (Waldsteinia geoides). Relict-like mixed ashlime stone forest also appears on the edge of Kalica Peak, with Spiraea shrub
in the margin. Pale fescue rock grasslands, moor grass meadows and dwarf
sedge – Baden’s bluegrass communities can be found on the rocks where

soil cover is thin or even not continuous. Numerous rarities (known from the
Bükk) grow in these stands: white mountain saxifrage (Saxifraga paniculata),
sand orcanette (Onosma arenaria), Hoary rockrose (Helianthemum canum),
Bükk subspecies of smelly wallflower (Erysimum odoratum subsp. buekkense)
and heart’s ease (Viola tricolor). Semiarid cleared woodlands on loess and
calcareous sandstone are similarly quite flower rich to grasslands of the Heves-Borsod Hills. It is important to emphasize the lady and toothed orchid
(Orchis purpurea, O. tridentata), yellow-, anatolian-, narrow-leaved flax (Linum
flavum, L. hirsutum, L. tenuifolium), white broom (Chamaecytisus albus), native
Pannonian knapweed (Centaurea sadleriana), great milkwort (Polygala major)
and Large Self-heal (Prunella grandiflora). Wetlands of nature conservation
area are represented by narrow alder and willow forests along Csernely
Creek and joining tall herb, large sedge communities. Extended grasslands,
traditionally cultivated orchards were also included in conservation protection
(over mountain covering forest block), owing to the fortunate setting of the
nature conservation area. Rich animal life is typical in the region, due to the
vegetation formed by diversified, however, extensive-like land-use, and various
surface formations, despite its small area. Incredible flower richness of hilly,
semiarid grasslands formed by clearings supports the settlement of several
protected insects. We can find northern blues (Plebejus idas), anomalous blues
(Polyommatus admetus) and osiris blues (Cupido osiris) commonly in these
areas. Creek valleys give natural home to protected Pallas’ fritillary (Argynnis
laodice), while rocky shrub fringe of arid rocky grasslands are natural habitat to
the Hungarian glider (Neptis rivularis). Mediterranean species live in southern
exposed hot rocky grasslands, while northern, cold meadows, debris slide
woods and ravine forests have a species society typical for mountains. Such
huge diversity in such small area is very rare in Hungary. Highly protected
Dioszeghyana schmidtii and protected oak hawk-moth (Marumba quercus) live
in oakwoods of the mountain. Significant fish of Csernely Creek is the highly
protected Mediterranean barbel (Barbus meridionalis).
Several raptorial birds nest in the region: highly protected black stork
(Ciconia nigra), lesser spotted eagle (Aquila pomarina), short-toed snake eagle
(Circaetus gallicus) and European honey buzzard (Pernis apivorus).
We can find rock buntings (Emberiza cia) in rocky grasslands and stock
doves (Columba oenas) and black woodpeckers (Dryocopus martius) in cool
beech forests. European pine marten (Martes martes) is the common protected
mammal, but grey wolf (Canis lupus) has been also observed in the area.
Highly protected carnivore of Csernely Creek and water storage is the
European otter (Lutra lutra).
Szalamandra and Ostrea study trails help visitors to discover natural values
of Lázbérc water storage and its surroundings.
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