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a nyár elõrehaladtával elszáradnak, és kevéssé
észrevehetõk. Ez a mohácska csak mészszegény
kõzeten él meg. Így rendkívül fontos, hogy a várfelújítások, karbantartások során a környezetében ne dúsuljon fel a mész, tehát a várfal esetleges meszelése kipusztulásához vezet.
Úgy tûnik, a turistaforgalomból eredõ szennyezés nem károsítja, de óvatosan kellene kezelni mindenfajta átalakítást, építkezést e várakban, nehogy azokat a falrészeket, köveket
bontsák meg, melyek e növényke életterét jelentik. A figyelemfelkeltésre, illetve a várak természetvédelmi értékének bemutatására kis táblácskát lehetne elhelyezni a kérdéses falaknál,
hiszen az ismeretterjesztés is nagyon fontos

ezen apró növények védelme szempontjából. A
Visegrádi várban a Dunára nézõ falaknál e ritka fajnak több ezer gyepecskéje kapaszkodik az
andezit köveken. Ez valószínûleg a legnagyobb
populációja a fajnak Európában és méltán érdemelne kiemelt figyelmet és védelmet.
E mohafaj érdekében éppen szerettem volna
írni a Visegrádi vár kezelõinek valamint a DunaIpoly Nemzeti Parknak, amikor e cikk megírására felkérést kaptam. Így nagy örömömre szolgál
most, hogy e felfedezésünket a szélesebb szakma elé tárhatom, és felhívhatom a figyelmet erre
a nem mindennapi esetre, amikor ennyire közvetlenül kapcsolódhat össze a mûemlék- és természetvédelem.

Moss and Conservation
At present there are 80 protected species of moss in
Hungary, which might be surprising as more spectacular plants are given wider publicity and attention, although moss is at least as much endangered. Its protection has been less intensive, partly due to the lack
of information on the species. The main objectives of
the European Committee for the Conservation of Bryophytes and similar organisations is to promote the
dissemination of knowledge about these species, to
create a professional background in order to save the
most endangered varieties and their natural environment. The authors draw our attention to the importance of moss in the ecosystem, describing the factors which can be harmful and also to the interesting
connection between moss and monuments, both to
be protected.

A váci ártéri tanösvény
Selmeczi Kovács Ádám
Magyarországon az intézményes (hivatásos)
természetvédelem mintegy száz évre tekint
vissza, s több mint harminc éve alapították az
elsõ nemzeti parkot. Ennek ellenére a kiépített
tanösvények – mint a természetben végezhetõ
környezeti nevelés lehetséges színhelyei – alig
tíz évvel ezelõtt jelentek meg, s ez elsõsorban
a társadalmi szervezetek szerepvállalásának
volt köszönhetõ. Hazánk egyik legelsõ, kiépített tanösvénye Vácott található a Duna-Ipoly
Nemzeti Park törzsterületébe tartozó Gombás-ártérben.
A tanösvény bemutatása
Vácott, a Duna 1678. folyamkilométerénél betorkolló Gombás-patak árterében a Göncöl Alapítvány 1994 õszén egy 510 m hosszú, fából ácsolt,
két kitekintõvel ellátott tanösvényt készített abból a célból, hogy az ide látogatókkal megismertessék a dunai árterek egyre inkább ritkuló élõvilágát.1
A Holland Kormány anyagi, illetve az Alapítvány önkéntesei fizikai támogatásának köszönhetõen az iszapba vert többméteres cölöpökön
álló deszkapallózat lehetõvé teszi, hogy az év
nagy részében száraz lábbal léphessünk be egy
olyan világba, ahová az átlagember még gondolatban sem szokott eljutni. Az erdõ dinamikus
fejlõdését, képének folyamatos alakulását mi
sem jellemzi jobban, mint az, hogy nagyobb áradások után minden átrendezõdik, s 1997-ben az
is elõfordult, hogy az egyik hatalmas fûz épp a
tanösvényt „kettészelve” dõlt ki. Mivel a fa nem
pusztult el, csak vízszintes „életvitelbe” kezdett,
nem távolítottuk el, hanem jobbnak láttuk bemutatni a megváltozott helyzetet (korábbi helyén a
fûzújulat erõsen felverõdött), így – gondolva a
késõbbi árvizek felhajtó hatására – a pallósor-

ban egy lépcsõvel ellátott, felemelhetõ hidat képeztünk ki, amely átível a faóriás felett.
Az eltelt tíz év alatt az ország minden
szegletébõl megfordultak itt csoportok, amelyek
– fõként, ha szakvezetést is igényeltek – megismerkedhettek a dunai hullám- és árterek ökoszisztémáival. Évente mintegy 3-4 ezer ember
fordul meg a tanösvényen, ám ez csak az általunk regisztráltak száma, melynél bizonyosan jóval több látogató keresi fel e helyet bejelentkezés
nélkül, ugyanis a tanösvény az év és a nap minden szakában nyitott, szabadon látogatható.
A Göncöl Alapítvány – fõként a bejelentkezés
nélküli látogatók informálása céljából – kilenc,
színes rajzokkal és szöveggel ellátott táblán mutatja be az egyes élõhelyek jellegzetes és bárki
által könnyen felfedezhetõ növény- és állatfajait.
További segítséget jelent a Göncöl Alapítványnál
beszerezhetõ Ártéri Vezetõfüzet, ill. az Ártéri Kalauz. Míg elõbbivel a szakvezetés „váltható ki”,
utóbbit az iskolás csoportok és szakkörök részére készítették a szerzõk, játékos, de tanulságos
feladatokkal színesítve.
Általános áttekintés és jellemzés
A Duna – a vízrendezések következtében –
az 1950-es évek táján kezdett lehúzódni a
területrõl. A szukcesszió következtében csakhamar nádas-gyékényes, mocsárréti társulások
jelentek meg, de ezeket Vác város – a Gombáspatak város felõli oldalán – építési törmelékkel
töltette fel, hogy szárazzá tegye a területet. Ezzel
együtt értéktelen gyomtengerré változott e hely
(s ez az állapot mind a mai napig érvényes), melyen a késõbbiekben akár ugyanolyan szép ártéri
erdõ jelent volna meg, mint a Gombás-patak túloldalán, a mostani tanösvényt rejtõ részeken.
Mivel a Gombás torkolati részét is feltöltötték,
a patak déli irányba fordulva jutott el a Dunáig, s
így lehetõvé tette egy ártéri puhafaliget gyors felnövekedését.

A tanösvény pallósora az õszi lombhullás idején
The trail in autumn when the leaves are falling

Az ártér jelenleg is alakul: a Duna medrének berágódása következtében a folyó felõli oldalon folyamatosan újul fel a csigolyafûz és
mandulalevelû fûz alkotta bokorfüzes. Ez szinte áthatolhatatlan sûrûségû, s így ma már nem
engedi be az árvizekkel érkezõ nagy mennyiségû
szemetet és uszadékot az ártér belsejébe (viszont hátrány, hogy a korábban lerakódott anyagokat sem engedi ki).
A bokorfüzes után találjuk az igazi ártéri puhafást, melynek meghatározó fajai a különbözõ
füzek és nyárak. Aljnövényzetük – térszíntõl
függõen – hol nedvességtûrõ, hol pedig inkább
szárazabb részeket kedvelõ fajokból áll.
A még magasabb térszínen keményfaliget helyett az ún. váci Liget található, mely idegenföldi
fafajok – legfõképp a juharlevelû platán – telepített és gondozott soraiból áll, ennek értelmében
az aljnövényzet teljes mértékben hiányzik.
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A felemelhetõ hídként kiképzett fûz-átjáró
The willow-gates that can be operated as a pull-up bridge

Az állomások és a köztes területek látnivalói
Speciális helyzetébõl adódóan a tanösvény abszolút rögzített nyomvonallal bír, így célszerûnek
látszik a pallósor teljes hosszában átnézni az itt
fellelhetõ természeti értékeket, nemcsak a két
kitekintõ/pihenõ házikónál megállni. Az ártéri
tanösvényt az év során bármikor érdemes felkeresni, de az erdõ egzotikuma május-június táján a legcsodálatosabb, ezért ennek fényében
jellemzem.
A tanösvényt a Vác déli határánál található Gombás-patak befolyásánál érhetjük el, s
a kiépített (kerékpár)útról letérve máris egy
õserdõszerûen „kusza” aljnövényzetû puhafaligetben találjuk magunkat. A bevezetõ,
mintegy száz méteres szakasz elsõ része
fûzvesszõfonatokkal támogatott sóderfeltöltés,
ill. korlát nélküli pallósor. Ezt követõen érjük el
a korláttal ellátott szakaszt, mely derékszögben
elfordulva dél felé veszi az irányt, s innen már
kezdetét veheti az „igazi” ártéri kirándulás.
Ebben a derékszögben egy gyékényes-nádas
folt található, melynek fajai az ártér élõvilágát
tovább színesítik. Az itteni mélyedésekben megmaradó vizekben él a mocsári sás, mely néhol
egybefüggõ állományt alkot. Itt-ott elszórtan
láthatók a tavi káka nagyra növõ tövei, melyek
fontos szerepet játszanak a víz tisztításában,
csakúgy, mint a terület szélén élõ szinte homogén nádas. Ebben csak elszórtan lelhetõk fel a
bodnározó – vagy más néven széleslevelû – gyékények; régente ennek kiszárított vastag leveleivel tömítették a hordódongákat.
A sásos-nádasban él a ritkán szem elé kerülõ
guvat. Nevénél csak maga az állat érdekesebb:
lassú, vontatott vagy éppen sebes ide-oda mozgású, mintegy csirkényi madár. Erõs, hosszú piros csõrével mindenféle nádi és vízi élõlényre le-

csap, sokszor még az énekesmadarak sincsenek
biztonságban tõle. Stílszerûen hangja sem mindennapi: szakasztott disznóvisítás.
A késõbbiekben a tanösvény egy vegetációs
határon húzódik: a – déli tájolás szerinti – jobboldalon helyezkednek el a nedvesebb részek értékes, természetszerû élõhelyekkel, míg bal felõl
a szárazabb, magasabb helyeken az idegenföldi
fafajok behúzódása kísérhetõ figyelemmel.
Õserdei hangulatot biztosít az erdõ fáiról nyáron szüntelenül csepegõ víz. Ez valójában két dologból tevõdik össze: egyrészt a fûz
és nyárfajok túlzott vízellátás esetén, leveleiken keresztül nagy mennyiségû vizet választanak ki, ezt könnyezésnek (guttációnak) hívják.
Ezt erõsíti többszörösére az ártérben tömeges
változó tajtékoskabóca, melynek lárvái a növények nedvét szívogatva viaszos, még az esõ által sem elmosható ürüléket választanak ki, melyet légzésükkel felhabosítanak. A lárvák ebben a
hab-burában a kiszáradás és a ragadozók elõl is
védve vannak. Kirepülésük után azonban – a további habosítás elmaradásával – a bura összeesik és lepottyan.
Az ártérben a be-belátogató víz, mely esetenként oly’ magas, hogy a tanösvény korlátja is
eltûnik alatta, a talaj humusztartalmát igencsak
kimossa, ill. a lehulló leveleknek nem jut idejük a
lebomlásra. Mindennek köszönhetõen speciális,
ezt eltûrõ növényzet él az ártér alján.
A mocsarasabb, napsütötte vagy félárnyékos részek jellegzetes növénye a sárga vagy
mocsári nõszirom, mely az egyik legnagyobb
hazai írisz. Méteres, kardszerû, éles leveleirõl
virágzáson kívül is könnyen felismerhetjük.
Május-júniusban nyílnak nagyméretû sárga virágai. Hasonló helyen bukkannak fel a virágkáka dekoratív sötétzöld levelei, de a növényt
igazán halvány rózsaszín, álernyõs virágainak

nyár végéig elhúzódó nyílása teszi feltûnõvé.
Az árterek sajátossága a fákra felkúszó, bokrokra felcsavarodó növények egzotikus hatású kusza együttese. A komló is ilyen
liántermészetû faj; tobozkáit gyógytea-, murvaleveleinek gyantaszerû váladékát sörfõzéshez
használják. Az együttes másik meghatározó
tagja a felfutó sövényszulák, mely a felcsavarodó száron ülõ nyílszerû leveleirõl és fehér,
nagy, forrtszirmú tölcséres virágairól ismerszik meg.
Az ártéri állatvilág kétségkívül legfeltûnõbb
tagjai a madarak. A vízben álló, nagytermetû
fehér nyárfák koronájában mozog a kerti geze,
mely az ártéri erdõk egyik karakterfaja, azaz hazai állományának túlnyomó része ilyen
jellegû helyeken él. Feltûnõ hangú, de nehezen
észrevehetõ madár. Legtöbbször csak a magasból „alázuhogó” erõteljes, papagájszerû hangokkal tarkított, érdekes énekét hallhatjuk, mely sok
utánzást tartalmaz. Szívesen vesz át más fajoktól is énekelemeket, melyeket aztán speciálisan
„elgezésítve” hallhatunk ki „karicsoló” énekébõl.
Fészkét is magasra, vékony ágvillába építi, így
azt – sok ártéri énekestõl eltérõen – nem károsítják az árvizek.
Hasonló magasságokban él a függõcinege. Az
igazi cinegékhez nem sok köze van; fészkeléskor sem odúkban találunk rá, hanem az önállóan
épített mesteri fészkében, melyet a hím madár
készít a nyár- és fûzfák tavasszal mindent elborító „pelyhébõl”. Ebbõl a zacskószerû fészekbõl
több is készül, ezek egy része lakatlan marad
(ha a tojó alkalmatlannak találja), illetõleg a hímek több családot is „tartanak”. A függõcinege
szintén nem tartozik a könnyen megfigyelhetõ
fajok közé, mert igen mozgékony és apró madár. Fészke viszont sokszor könnyen szemünkbe ötlik, s ennek közelében könnyen megfigyelhetjük annak lakóit is. A télre is itt maradó
cinegék hideg idõben éjszakára szívesen behúzódnak a régi fészkekbe, ezért nem ajánlatos
azokat begyûjteni, mint azt régente tették, amikor még a puha, meleg fészkeket kapca gyanánt
használták.
Vannak olyan ártéri madarak, melyek évente
többször is kénytelenek fészkelni, azonban sokszor mégsem reptetnek egyetlen fiókát sem. Ennek oka a periodikus, de mégis kiszámíthatatlan árvíz, mely általában tavasz végén és nyár
közepén is elönti az ártéri élõhelyeket, így sokszor éppen a fészkelési vagy a pótköltési idõben
károsítja az egyik legszebb énekû hazai madárfaj, a fülemüle fészekalját. A fülemüle a sûrû növényzet közé, a földre építi laza fészkét. A hímek
áprilisban már megérkeznek, és a gyors területfoglalást követõen egész nap – még éjszaka is –
énekelnek. Hasonló módon fészkel a hazánkban
csak az utóbbi évtizedekben megtelepedett erdei
szürkebegy is. Magyarországon elsõként a váci
ártéri erdõben mutatták ki fészkelését az 1970es évek végén.
A „vegetációs határt” egy sekély vizû tó, ún.
dágvány szakítja meg, amelyben egész évben
biztosan állóvizet találnak a békák, így itt nagy
tömegben koncentrálódnak a „kecskebékák” (az
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itt élõ vízibékák, Rana fajok pontosabb meghatározása még várat magára, így e név alatt szerepelnek) és a zöld varangyok, melyek idõnként –
hirtelen nekibuzdulással egyszerre szólalva meg
– ingyenkoncerttel boldogítják környezetüket.
Ez a dágvány egyben halcsapdaként is szolgál:
a Duna áradásait követve nagyobb mennyiségû
hal kerül az ártérbe, melyek a víz levonultával
megrekednek ebben a mélyebben fekvõ, sekély
vizû medencében. Tudvalevõ, hogy hasonló elven mûködtek az ún. fokok a Duna alsó szakaszain vagy a Tisza mentén, amelyek egész falvakat láttak el hallal. Manapság ezt a halcsapdát
már csak az itt átvonuló gázlómadarak hasznosítják, hisz’ éppen a tavaszi átvonulás idejére
esik a halbõség, s így a kellõ idõben érkezve terített asztal várja õket. A szürke gémek mozdulatlanul állva várják az eléjük kerülõ halat, s az alkalmas idõben erõs csõrükkel megszigonyozzák
azt. A Vácott több párban is fészkelõ fehér gólyák más stratégiát választva inkább lassan bandukolnak a vizes szegélyben, s mindent felszednek, ami mozog. Egyszer-egyszer a börzsönyi
erdõkben fészkelõ rokon, a fekete gólya is belátogat az ártérbe, akár családostul is, õszi vonulásuk idején.
Ennél a kis tónál fordulhatunk ki az ösvényrõl
az elsõ kitekintõhöz. A leskunyhó padjairól, kis
szerencsével megfigyelhetjük a jégmadarat. Maga a madár – élénk színei ellenére – nem is olyan
Pallósor és az egyik tájékoztató tábla
The trail and an information post
Fotók – Photos: Selmeczi Kovács Ádám

feltûnõ, inkább tagolt, magas „sikkantásaival”
vonja magára a figyelmet. A jégmadarat, s a
Gombás-patak magas partfalába vésett odúban
nevelt fiókáit a dágványok, ill. maga a patak látja el kishallal. Gyakori jelenség, hogy az alkalmi
halászok elhagyott varsakaróin üldögélõ jégmadár hirtelen a vízbe ejti magát, majd egy pillanat
múlva „kirobban” a vízbõl, s csõrében egy kishallal távozik. A jégmadarak nyár közepén válnak
legfeltûnõbbé, ilyenkor bár a kirepült fiatalok és
az öreg madarak együtt mozognak, gyakoriak a
jó vadászhelyeknél folytatott hangos civódások.
A dágványok halivadékát fogyasztja a kockás
sikló is, mely közismert rokonához, a vízisiklóhoz képest világosabb színezetû, jellegzetes
hát- és hasmintázattal bíró kígyó. Az ártér vizeinél gyakran találkozhatunk vadászó vagy pihenõ
példányaival. Veszély esetén – ha teheti – gyors
mozdulattal a víz alá bukva tûnik el zargatója
szeme elõl. Szívesen pihen a köveken és a vízbõl
kiemelkedõ növényzeten, uszadékdarabokon,
ilyenkor megpróbálkozik – több-kevesebb sikerrel – az „én csak egy kidobott kötéldarab vagyok”-módszerrel, miközben valójában élénken
figyeli a környezetében lévõ mozgást.
A tanösvény vége az ártér másik dágványába torkollik, pontosabban az e fölé épített
leskunyhóba. Az elõzõhöz hasonlóan ez a medence is – a terület feltöltõdésekor – a hordalék
zátonyszerû lerakódása folytán jött létre, s bár
élõhelyek tekintetében hasonló, vize a Duna magasabb vízállása estén összeköttetésbe kerül a
közel kilométernyire lévõ Égetõ-sziget mellékágával. Ez az összeköttetés a halak – és velük
a madarak – mozgását erõsen befolyásolja. Kisebb vízálláskor természetesen a halcsapda-elv
itt is sikerrel mûködik, bár az emberi létesítmények (legfõképp a sokak által használt kerékpárút) közelsége miatt napközben ritkán mozognak
itt gázlómadarak. Nyári éjszakákon viszont annál inkább feléled a környék: a levegõbõl innen
is-onnan is furcsa „vakogás” hallatszik. A hang
forrása nem más, mint a bakcsó, melynek régi,
népies neve – épp az elõbbiek okán – „vakvarjú” volt. Ez a közepes méretû gémféle abszolút
éjszakai életmódú; nappal a legsûrûbb füzesben
pihen, bár elvétve ilyenkor is látni egy-egy „álmatlanabb” példányát.
Az éjszakai légtér igazi urai azonban rovarevõ
emlõsök: a denevérek. E csoportot tekintve az
ártéri erdõkre nem a fajgazdagság, hanem sokkal inkább az egyedsûrûség jellemzõ. A korai denevér sokszor nappal, vagy legalábbis jóval alkonyat elõtt kirepül. Az egyik legtermetesebb hazai
faj, mérete mellett csapongó röptérõl, egyszerû,
magas „cikkegésérõl” ismerszik meg. A nappal
java részét a Liget szélénél található öreg fák
odvaiban többedmagával tölti, „olaszos” életük eredménye a folyamatosan hallható – hol
erõsödõ, hol halkuló – cincogás. A többi faj, így
például a szintén nagyok közé tartozó közönséges- és kései denevér, vagy a kis termetû vízi denevér és a szinte lepkényi törpe denevér megfigyelése már jóval nehezebb.
Az emlõsök további képviselõi sokkal szerényebb mértékben vannak jelen, mint a dene-

vérek – érthetõ okokból. Ez az ártér a nagyobbak számára igen kicsi és zavart, míg a kis
termetûek számára a gyakori vízjárások miatt veszélyes terep, hisz’ a víz emelkedésével el
kell vándorolniuk. Ehhez képest ellentétes mozgású a dágványokban gyakorta felbukkanó pézsmapocok, amely éppen a vizek áradása után jelenik meg – vélhetõen a Gombás-patakon utazva
éri el az ártéri medencéket. Ezt az érdekes életmódú állatot a múlt század elején telepítették be
Észak-Amerikából kontinensünkre, ahol gyorsan
elterjedt. A hódhoz hasonlóan várat épít, s ha
ehhez nem is rekeszt el folyóvizeket, de az emberi létesítményekben – gátak, töltések falában –
okozott kár miatt vadászható; így éber, az ember
közelségét nem nagyon tûrõ állat.
A nyílt részeken nyár közepétõl kerülhet elénk
a kis színjátszólepke. Míg hernyója a nyár- és
fûzfákon él, a kirepült lepkék már csak legfõképp
növényi nedveket szívogatnak, de elõszeretettel
járnak rá az erõs szagú, rothadó szerves anyagokra, így a dögökre és az ürülékhalmokra. E
szép védett lepke nevét a szárnyain lévõ mikroszkopikus prizmák fénytörésébõl (interferencia)
eredõ „színjátszásról” kapta.
Zárszó
A tanösvény zsákutca jellege „rákényszeríti” az
ide látogatót, hogy kétszer haladjon végig ezen
az útvonalon, ezért hatványozódik az érdekességek megfigyelésének esélye. Megfelelõ nyitottsággal, érdeklõdéssel érkezve az ártéri látogatásnak értelmet ad egy olyan világba való
bepillantás lehetõsége, amely ráébreszt bennünket a természet e részének – mindkét értelemben vett – tüneményességére.
Jegyzet
A szerzõ a civil természetvédelemben 11 évig dolgozott a Göncöl Alapítvány munkatársaként, így
kezdetektõl fogva részt vett – többek között – a váci
ártéri tanösvény felépítésében és mûködtetésében.
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Lásd még – See also: Képmelléklet III.

A Floodplain Scientific Trail in Vác
Although institutional conservation of nature in Hungary was established over a hundred years ago and
the first national parks were opened thirty years ago,
scientific trails have been built for only ten years,
and even then mostly due to the initiative and support of non-profit organisations. Scientific trails play
an essential role in educating and informing the public on environmental and ecological issues right on
the spot. In the autumn of 1994 the Göncöl Foundation had such a trail built in the floodplain of the Gombás Stream to give an opportunity to those interested
to learn more about the special flora and fauna of the
Danube. The 510 m long trail is built along a boardwalk to enable visitors to follow it during the whole
year. A special feature of the trail is that it is dead-end
so visitors have to walk it twice, thus having a double
chance to observe and take delight in the small wonders of nature which might soon disappear.

