Orchideás rét

Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
• Védetté nyilvánítás: 1990 • terület: 6083,8 ha
A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetet 1990-ben nyilvánította védetté az 5/1990. (VI. 18.) KÖM-rendelet 4070,4 ha
területen. Jelenleg a tájvédelmi körzet a Tisza, a Takta, a
Sajó és a tiszalúci Holt-Tisza által közrefogott „öblözet”
6083,8 ha kiterjedésű részét foglalja magába. A táj folyamatosan változó arculatára az itt egymásba torkoló folyók vízjárása, az őskortól formálódó ártéri gazdálkodás,
a középkortól kezdődő erdőirtások, a legeltető-kaszáló
állattartó tevékenység, valamint a 19-20. századi vízrendezési munkálatok és azok következményei hatottak.
A kelet felől „érkező” Tisza eredendően a „dobi sziget” és a „lúci magaspart” között „vándorolt”, s a helyét keresve, mintegy „nekiütközött” az Észak-alföldihordaléklejtő – a Szerencsi-dombság felől fokozatosan
alacsonyodó Harangod – peremének. Innen nagy ívben

Delelő szürkemarhák és bivalyok
A holtág-maradványokban természetes hínarasok,
mocsarak találhatók, helyenként (pl. a tiszalúci HoltTiszában, a Szelepi-morotvában) az országosan ritka
úszólápok is kialakultak tőzegpáfránnyal és villás sással. A
morotvákban a sulyom még ma is gyakorinak tekinthető.
A töltésoldali rétek, kubikgödrök karakterfaja a debreceni torma, a tiszaparti margitvirág és a ligeterdőkbe
is behúzódó nyári tőzike. Jóval nagyobb kiterjedésűek
a – jobbára kaszálóként hasznosított – ártéri rétek,
amelyen tömegesen jelentkezik például a réti iszalag,
a hosszúlevelű veronika, a gyíkhagyma és az északi galaj. Igazi ritkaság a pompás kosbor, a kornistárnics és a
nádi boglárka. A kaszálások elmaradásával a réteken
másodlagos rekettyefűz bozótok verődtek fel, melyek
a szukcesszió révén erdővé záródhatnak.
A Karikatöltés-közén szikesedő legelők is kialakulhattak ártéri rétek kiszáradásával, míg a Tisza-töltés mellett
a Kocsordoson sziki magaskórósokat találunk a dűlő
nevét adó sziki kocsorddal, pettyegetett őszirózsával és
bárányürömmel.

Égerláp

Inérháti övzátonyok

dél felé kanyarodott, Kesznyétennél magába fogadva a
Sajó vizét. A vízépítészeti munkák következtében a régi
és az új Tisza-meder gátja összekapcsolódott, s az ezáltal létrejött „Karikatöltés” teljesen elzárta területünket
az említett folyókból származó vízutánpótlástól. Sőt, a
belvizek elvezetésére – egy ősi folyómeder vonalában
– megépült az Inérháti-főcsatorna, több mellékcsatornával (Kerek-tói-, Majorzugi-csatorna). A főcsatorna
sajótorkolati részén egy szivattyútelep biztosítja „a
vízügyi szempontból nem kívánatosnak minősített vizek”
folyóba emelését.
Eredendően a Taktaköz délnyugat elvégződése a
Tiszadob felől szeszélyesen kanyargó Tisza Takta-torkolatánál volt. Jelenleg a vízrendezési munkálatok következtében holtággá változott Tisza-szakaszon túlra,
a Tiszába ömlő Sajónál jelöli ki a tájföldrajz a Taktaköz
kistáj határát (Kesznyétentől a régi Tisza-mederben
folyik a Sajó).

Az erdők kiterjedése a térségben katonai térképek
tanulsága szerint jóval nagyobb volt még kétszáz évvel
ezelőtt is. A vízfolyásokat kísérő puhafa-ligeterdőkhöz
(fűz-nyár ártéri erdők) a magas ártereken tölgy-kőris-szil
ligeterdők csatlakoztak, melyek megmaradt foltjainak
(pl. Tőserdő, Tótfűz, Tölgyes) védelmét a tájvédelmi körzethez illeszkedő, az 1977-ben létrehozott „Tiszadobi
ártéri természetvédelmi terület” biztosítja.

A NÖVÉNYVILÁG
A terület átmeneti jellege illetve a Középhegység relatív
közelsége miatt a terület flórája és vegetációja fajokban
gazdag. Számítások szerint a terület 90%-a eredendően
hullámtér volt, csak a Takta (a vízrendezések előtti Tisza)
jobb partja – ahol Kesznyéten község települt – ármentes magaspart. Döntő változást tehát a 19. század végi
Tisza-szabályozások időszaka hozott.

A Tisza-szabályozás Andrássy-emlékműve Tiszadobon

sonlóan, ennek a lárvája is a tápnövénye szárában fejlődik,
az imágók pedig nem éjszaka, hanem meleg, napsütéses
időben a növény közelében figyelhetők meg. A mocsarak
lóromos szegélyében sok helyen előfordul a nagy tűzlepke.
A faj Nyugat-Európa több országában veszélyeztetett, a
Kárpát-medencében azonban még jelentős nagyságú
állományai élnek. A tájvédelmi körzet mocsarai a térség
legjelentősebb állományainak adnak otthont.
A mélyebb fekvésű, üde részeken kialakult kaszálóréteket nem legeltették, hanem a téli takarmány biztosítása
érdekében kaszálták. A virágokban gazdag kaszálók a
tápnövények mellett gazdag nektárforrást nyújtanak számos rovarfaj számára. Jellegzetes „lepkeaszpektusok”
figyelhetők meg: a tavaszvégi–kora nyári időszakban
a boglárkák „birtokolják” a réteket, a nyári időszakban
a tarkalepkék veszik át a hatalmat, míg nyár végén a
szemeslepkéké a kaszáló. A réteken a rovarok mellett
sok védett madárfaj is költőhelyre talál: ilyen pl. a haris,
amelynél a költőpárok száma évről évre változhat, az
aktuális év csapadék-viszonyaitól függően.

Ártéri erdő

Gyakran kerül szem elé a bakcsó
A gátak földszükségletét az ártérről nyerték, így keletkeztek a kitermelt föld helyén a kubikgödrök, amelyek
mára értékes vizes élőhelyekké alakultak. Az áradások levonulása után visszamaradó vizek több hal- és kétéltűfaj
ivadékainak a kifejlődéshez, továbbá a mocsári teknősöknek biztosítanak életteret.
A vizes élőhelyeken ritka emlősfajok is előfordulnak.
A csatornákban, morotvákban és a folyókban egyaránt
megtalálható a vidra, a fűz- és tölgy-kőris ligetekben pedig
a télen fehér bundát öltő hermelin.

VIZEK BIRODALMA
Az alföldi táj mai képét jelentősen meghatározó rendszeres Tisza-szabályozás itt, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
térségében, (Tisza)Dob és (Tisza)Szederkény között indult
meg 1846. augusztus 27-én gróf Széchenyi István ünnepélyes kapavágásával. Azonban a védett természeti terület
keleti részén húzódó, É–D irányú, nyílegyenes csatorna – a
8 km hosszú „Tiszadobi ásás” – csak több évtized alatt vált
teljes értékű Tisza-mederré, a folyó csupán a 19. század
végére vette birtokba azt. Köszönhetően annak, hogy
hol az árvizek (pl. az 1853–55-ös) melyek jelentős károkat
okoztak az addig megépült védművekben, hol az aszályos
időszakok (pl. az 1860-as évek), hol pedig az összehangolt,
tervszerű munkát hátráltató hatósági hozzáállás késleltették a folyószabályozási munkálatokat.
Minden bizonnyal ezek a társadalmi tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a Tisza nagyobb áradásai még fél
évszázadon át rendszeresen elborították az elhagyott
folyómedrek és morotvák által tarkított hajdani hordalékkúp-síkság, a Taktaköz jelentős részét – megőrizve
ezáltal a természetes élőhelyek gazdag változatosságát.
A terület legfőbb értékeit a hajdani folyómedrek mocsa-

Mocsári aggófű

Nedves rétek, lápok lakója a nagy tűzlepke

Ezért is vált szükségessé, hogy a területet természetvédelmi kezelője (a később vagyonkezelői jogokat szerző)
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hosszú távú, stratégiai
tervet dolgozzon ki a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet vizes
élőhelyeinek vízutánpótlásával kapcsolatban.
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő Szamárháti-tanyán agrár-környezetvédelmi mintagazdaságot
üzemeltet, ahol a régi magyar háziállatfajták tartása,
valamint az ártéri gyepek természetvédelmi szempontú hasznosításának lehetőségei tanulmányozhatók. De
nemcsak az agrárkörnyezetgazdálkodás kérdései iránt
érdeklődő gazdákat várják az itt dolgozó szakemberek,
hanem a turistákat is.
A mintagazdaság mellett egy látogatóközpont és a tájvédelmi körzet természeti értékeit bemutató tanösvény
– száz méter hosszú, mocsáron átívelő pallósor és egy 15
méter magas megfigyelőtorony – áll a mocsárrétek, holtágak, ligeterdők és bokorfüzesek világa iránt érdeklődők
rendelkezésére.
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A kiadvány a „Madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok
madárbarát szigetelése a Dél-Borsodi tájegységben”
című KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0010 projekt keretében készült el.

Madármegfigyelő-torony a tájvédelmi körzetben

Kesznyéten Landscape Protection Area

Nyárilúd-család

A barna szénalepke üde gyepeken, legelőkön egyaránt előfordul

A vízzel feltöltött morotvák világa igazi vadvízországot
rejt. A morotvákban olyan ritkaságok költenek, mint a
cigányréce vagy a nyári lúd, a nádasokban a vörösgém, a
nagykócsag, a tavirózsás morotvákban pedig szerkőtelepek
jöttek létre.
A morotvák és a folyók mentén kiterjedt puhafaligetek füzein mindenhol előfordul a kis színjátszólepke, a keményfaligetek szegélyzónájában pedig néhány helyen
megfigyelhető a díszes tarkalepkének egy-egy példánya,
vagy kis kolóniája. A nagyobb kolóniák egykor a Sajómentén tenyésztek. Az idős tölgyesekben költ a fekete
gólya, augusztustól pedig sokszor nagyobb létszámban
gyűlnek össze a morotvatavak szegélyzónájában, vagy a
kubikgödrök környékén.

raiban és az áradások hatására kialakult övzátonyokban
kialakult ún. vizesélőhelyek jelentik, de fontos szerepet
játszanak a ligeterdők is.
Sajnos napjainkra a még a II. katonai felmérés térképlapján is nagy kiterjedésben ábrázolt keményfás
ligeterdők (pl. a „Hosszúerdő”, „Zátony”, „Sózó”) szinte
teljesen eltűntek, illetve a megmaradt erdőterületeken
is nemesnyarasok, akácosok találhatók. A legeltetett és kaszált gyepek jó részét felszántották, a régi folyómedrekben
is egyre kisebb a nyílt vízfelület. Ráadásul az eutrofizáció
folyamata erősödik a környező intenzív szántóművelés
tápanyagbemosódása következtében. Az elmúlt évtizedek aszályos időjárása miatt kiszáradó morotvák pedig
további veszélyt jelentenek az élővilágra.

Nyári tőzike

Fűzlápok rekettyebokrain költ a kiskócsag
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A Horgoló-tanya környéke tavaszi áradáskor

A Dél-borsodi tájegység területén húzódó, mintegy 480 km hosszú, burkolatlan középfeszültségű szabadvezetékszakasz madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékeinek és oszlopelemeinek burkolását, átalakítását, cseréjét a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezet és Energia Operatív Program keretében végzi el, megszüntetve ezáltal az
áramütések okozta madárpusztulást. A madárvédelmi célú beavatkozással érintett 30 vonal 51 település közigazgatási
területén összesen 5218 db villanyoszlopot érint.

AZ ÁLLATVILÁG
Természetesen a fauna fejlődésében is nagy szerepe volt
a víznek. Az elöntések, a magas talajvízszint táplálta üde
élőhelyek, az egykori morotvák, amelyek egyes években
csaknem kiszáradtak, csapadékos években pedig jelentős vízkészletet tároltak, a változó körülményekhez jól
alkalmazkodó állatvilágnak adnak otthont.
A víz nem járta, szikesedő hátakon lehetett legelőállatot tartani. Ezeken a szikes legelőkön él a sziki
kocsordhoz kötődő nagy szikibagoly (bagolylepke-félék), amelynek hernyója a növény gyökfőjében, szárában
fejlődik, a nőstény lepkék pedig meleg őszi éjjeleken a
kocsordok ernyős virágzatán üldögélve várja a hímeket.
A talaj- és csapadékvizek táplálta édesvizű mocsarakban kialakult üde magaskórósok látványos és jellegzetes
faja a mocsári kutyatej. Ezekben a kutyatejekben él a
mocsári szitkár, amely az üvegszárnyú lepkékhez, az úgynevezett szitkárokhoz tartozik Az előbbi lepkefajhoz ha-

Sárga nőszirom
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Ártéri kaszálórét

Nature conservation area contains a plain diversified by oxbow lakes and
abandoned river beds enclosed by the Tisza, Takta and Sajó Riversand the
Holt-Tisza at Tiszalúc. Currently marshes can be found in long-shaped hollows
of former riverbeds of Tisza and Takta Rivers, in a total extension of 2000
hectares. Constant water supply came to its end owing to river regulation
works in the middle of the 19th century.
The present setting of the vegetation was affected by rivers, curving for
thousands of years in the area, deforestations and grazing-mowing animal
keeping in the Middle Ages and water regulation works of the 19th-20th
centuries. The most typical habitats are seaweed communities covering
marshes, shore reeds and willow mires – willows shrubs bordering them.
These habitats were majorly formed in former riverbed remains. Loess plain
grasslands can be found only sporadically on the top of point bars. Meadow
soils, getting steppe characteristics, provide habitat for protected dunai
pink (Dianthus collinus) and solitary clematis (Clematis integrifolia). Softwood
groves have remained in the edge of certain marshes and floodplain of rivers.
Hardwood groves of high river floodplains are mostly transformed habitats,
they are almost completely replaced with plough-lands and tree plantations
of strange species. We can see planted oaks with similar association to original
gallery forests in the shore of clay holes, in the foreground of dams built
in the last century . Numerous species requiring protection along the Tisza
River has a significant stand in the nature conservation area, for example
water caltrop (Trapa natans), floating watermoss (Salvinia natans), Debrecen
horseradish (Armoracia macrocarpa), summer snowflake (Leucojum aestivum),
great spearwort (Ranunculus lingua) and mum Chrysanthemum serotinum. It
is important to mention yellow floating heart (Nymphoides peltata), white
waterlily (Nymphaeae alba), water soldier (Stratiotes aloides) and greater
bladderwort (Utricularia vulgaris) of seaweed vegetation of backwaters and
oxbow lakes (e.g. Kerek Lake, Görbe Lake, Hímes Lake, Emberes).
Sudds of oxbow lakes and their willow edge hide northern water
hemlock (Cicuta virosa), marsh fern (Thelypteris palustris), spinulose woodfern
(Dryopteris carthusiana) and cypress-like sedge (Carex pseudocyperus). The area
has a plenty of floodplain marsh- and hayfield meadows owing to its fortunate
hydrographical status. Flora of these habitats is quite rich, which is a result
of constant mowing. Brown sedge (Carex disticha), marsh gentian (Gentiana
pneumonanthe), a marsh lax-flowered orchid (Orchis laxiflora subsp. elegans),
mouse garlic (Allium angulosum), meadow saffron (Colchicum autumnale), fen
ragwort (Senecio paludosus), hedge hyssop (Gratiola officinalis) and marsh pea
(Lathyrus palustris) also live here. We cannot find real salines in the protected
area, but the salinizing meadow beside Tisza-dyke, at Kocsordos, gives habitat
to mass of hog’s fennel (Peucedanum officinale), Michaelmas Daisy (Aster
sedifolius), blue iris (Iris spuria) and Roman wormwood (Artemisia pontica).
Tisza mayfly (Palingenia longicauda), belonging to Ephemeridaes of
Articulatas, covers the water of Tisza in several hundred thousands quantity
in the second part of June. It was named after the scenery it provides. The river
looks like a white flower covered field during swarming, due to the countless
insects swimming on the water surface or flying above it. Representers of

beetles protected species are the doll robber of point of gold (Calosoma
auropunctatum), the scabrous ground beetle (Carabus scabriusculus) and
the granulated ground beetle (Carabus granulatus). Walking in summer
nights we can see diving beetle (Dytiscus latissimus) flying with loud
humming. Inhabitants of old „kubik” forests, hardwood groves are stag
beetles (Lucanus cervus), rhinoceros beetles (Oryctes nasicornis), that have
ornamental armament, similar to a rhinoceros horn, and great capricorn
beetles (Cerambix cerdo). Diurnal butterflies are also represented by several
species, such as lesser purple emperor (Apatura ilia) in softwood groves and
shrub willows or scarce fritillary (Euphydryas maturna) in hardwood groves.
Marshes coloured with marsh spurges (Euphorbia palustris) give home to the
really rare Chamesphecia palustris.
Protected European weather loach (Misgurnus fossilis) and spined loach
(Cobitis taenia), European mudminnow (Umbra krameri), resettled tench
(Tinca tinca), common roach (Rutilus rutilus) and common rudd (Scardinius
erythrophtalmus) swim in the waters of the nature conservation area. Great crested and smooth newt (Triturus cristatus, T. vulgaris) also appears in
wetlands. Marshes are significant reproductive places to frogs and the European pond turtle (Emys orbicularis).
The main reason of the nature conservation declaration of this area was
its avifauna as at those times this region had one of the largest heronry in the
country. Number of species and individual water related birds has strongly
decreased since the middle of the 1990s, due to the drying out of marshes. This
process was stopped by habitat rehabilitation works started 2003. In recent
days great white egrets (Egretta alba) and purple herons (Ardea purpurea)
breed again in a high number, little egrets (Egretta garzetta), squacco herons
(Ardeola ralloides) and black-crowned night herons (Nycticorax nycticorax) also
came back. The most noticeable raptorial bird is the western marsh harrier
(Circus aeruginosus), while the most valuable nester is the saker falcon (Falco
cherrug).
Blooming voice corncrake (Crex crex) has also appeared in hayfield
meadows owing to landscape rehabilitation.
European ground squirrel (Spermophilus citellus) – the favourite food of
saker falcon and eastern imperial eagle – lives in small grassy pastures. European pine marten (Martes martes), which is well-known as an inhabitant of
greater, closed forests, lives in higher and higher numbers in shrubbed parts
of extensive marshes and „kubik” forests. Stoat (Mustela erminea), that wears
white fur in winter and brown in summertime to hide itself better, prefers
reeds and bulrushes along marshes. Individuals of European otter (Lutra lutra)
appeared in the water of canals even in the biggest drought, probably because
of the memories recorded in the genes of former generations, remembering
to the past rich in fish.
Animal stand of indigenous species (Hungarian gray cattle, racka,
Hungarian buffalo, mangalica) can be seen in Szamárhát Farm near Kesznyéten.
Visitor centre of the nature conservation area is located next to the farm,
where visitors can obtain information on natural values and actual sights. We
created a presentation route that departs from the centre and arrives back
there, adjusting organically to the building.
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