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A folyó maga a jelen. Ha megérintetted, a múlt utolsó és a jövő első cseppjéhez nyúltál. 
Leonardo da Vinci

 
 
1. BEVEZETÉS 
 
 Születésem óta a Duna mellett lakom, s elmondhatom, hogy a folyó mellett nőttem fel. 
Európa meghatározó víztestének vonzását nem kerülhettem el: több mint tizennégy éve 
követem figyelemmel a természeti értékek sorsának alakulását a Dunakanyar területén. 
 Ez a figyelem nem passzív értelmű, tőlem telhetően próbálok mindent megtenni az itt 
fellelhető értékek megmentése, fenntartása, fejlesztése érdekében. Ehhez kapcsolódnak 
munkáim, és szabadidőm jelentős részét is ez tölti ki – ám az eredmények, esetleges pozitív 
változások csak lassan válnak láthatóvá, míg a negatív irányba ható változások sokszor 
nagyléptékekben és gyorsan következnek be. 
 A természetvédelem ezen a területen is egyfajta szélmalomharc. Hogy miért is? E 
dolgozatban kívánom felvillantani azt a sokrétű és sokszor egybefonódó problémahalmazt, 
aminek szorításából úgy érzem, még jó ideig nem kerülhetünk ki. 
 
 
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
 A magyarországi folyók és ártereik természetvédelmi szempontú problémáiról, 
helyzetéről az elmúlt évtizedekben születtek áttekintő jellegű írások (pl. DOBROSI ET AL., 1993; 
ANDRÁSFALVY, 2000). 
 Az ezek mellett fellelhető természeti értékekről szóló közlések java a legtöbb esetben 
egy-egy élőlénycsoport (pl. az edényes flóra vagy a madarak) „szemszögéből” tárgyalja a 
problémákat; legtöbbször nem szintetizál. 
 Külön sajnálom, hogy a Dunakanyar ebből a szempontból talán a legelhanyagoltabb 
területek egyike, annak ellenére, hogy közel van a fővároshoz, rengeteg érdekesség van 
(maradt) még, helyi kutatóhelyek is léteznek (pl. MTA - ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás). 
„Érdekes módon” mindenki a szigetközi és a gemenci részekkel van/volt elfoglalva, bár az 
ismeretanyag még így is kevésnek mondható, mint az a Tisza három éve történt 
szennyezésénél kiderült (SALLAI, 2000). 
 Véleményem szerint a Dunakanyar ártereinek természeti értékei igen alacsony szinten 
ismertek és elismertek. 
 A gerincesek talán legjobban kutatott csoportjának, a madaraknak irodalma is 
megvilágítja ezt a helyzetet. Bár rengeteg írás ismert kezdve az utazó MARSIGLI (1726) 
könyvétől a precizitásáról ismert, a madárvilág itt előforduló tagjainak adatait teljes körűen 
feldolgozó KEVE Andrásig (KLEINER, 1940; KEVE, 1969), a (vízi)madarak utóbbi 
évtizedekben tapasztalt állomány-alakulásáról, a változások lehetséges okairól, stb. nem jelent 
meg publikáció (SELMECZI, 2002). 
 Ennél jóval rosszabb helyzetben van a növényvilág és a gerinctelen fauna ismertsége. 
Példaként hozható fel, hogy a puhatestűekkel – melyekből több bennszülött és 
természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő, akár indikátornak is tekinthető faj él itt (a 
monitorozást tekintve) – „nem foglalkozik senki” (DR. CSÁNYI Béla szóbeli közlése). 
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3. A VIZSGÁLT TERÜLET 
 
 A Dunakanyarnak nevezett szakasz Esztergom-Budapest (1720-1650 fkm) között 
található, hossza 70 kilométer. Itt ékelődik a folyóba a 6440 ha területű, mintegy 30 km hosszú 
Szentendrei-sziget. Ennek köszönhetően a 1690-1658 fkm között két – a váci és a szentendrei 
– Duna ágról beszélhetünk. 
 A Duna partszakaszának, így (potenciális) hullámtéri- és ártéri élőhelyeinek hossza 
összesen mintegy 210 km. 
 A folyó erős kultúrhatás alatt áll, hisz’ a fővárost nem számolva (melynek egy része 
szintén ide tartozik) 21 település több mint 170 ezer lakosa él ezen a szakaszon. Ez a hatás a 
nyári időszakban csak fokozódik – lévén a Dunakanyar hazánk egyik kiemelt és legkedveltebb 
üdülőterülete (közigazgatásilag 66 településsel és közel 300 ezer lakossal). A hajóforgalom is 
jelentős, emellett a folyót több főút és vasútvonal szorítja. 
 Mindemellett nem hallgatható el az egyik legpusztítóbb emberi hatás sem: az 1977 óta 
Nagymaros térségében folyó sokat vitatott vízierőmű építési és revitalizációs munkálatai. 
 

 

1. térkép: A Dunakanyar területhasználati térképe 
 

 
 
3.1. Élőhelyi viszonyok 
 
 A Dunakanyar visegrádi völgyszakaszának pliocén-pleisztocén átmenetben történt 
kialakulása az egész Kárpát-medence legnagyobb mértékű és hatású vízrajzi változása volt.     
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A folyó mindmáig ezt az antecendens völgyet használja; a hegyek ellenálló vulkanikus kőzete 
felsőszakasz jellegű eróziós munkára kényszeríti a folyót. A Duna bevágódó középszakasz 
jellegét azonban igazán Budapest alatt mutatja (KARÁTSON, 1997). 
 A Visegrádi-szorost elhagyva – Nagymaros táján – a folyónak eséstöredéke van, ezért az 
eddig szállított hordalék lerakódik (ennek köszönhetően keletkezett a Szentendrei-, valamint 
napjainkban számos kisebb sziget is). 
 A természeti környezet degradált, de korántsem szegényes. Annak ellenére, hogy a 
települések mára a Balatonhoz hasonlóan szinte a vizet is elfoglalták, számos helyen maradtak 
fenn természetközeli állapotú ártéri élőhelyek, erdők. Ezek léte elsősorban a területen található 
több tucat kisebb-nagyobb szigetnek köszönhető. Sajnos az egykor még jellemző 
keményfaligeteknek (Fraxino-pannonicae Ulmetum) írmagja se maradt, de a puhafaligetek 
(Salicetum albae-fragilis) és a bokorfüzesek (Salicetum purpureae et Salicetum triandrae) több helyen jó 
állapotban maradtak fenn. 
 A Dunakanyar talán legjobban kutatott és ismert gerinces csoportját, a madarakat 
tekintve megállapítható, hogy a fészkelő fauna elég szegény, viszont átvonuló/telelő fauna 
kiemelkedő (SELMECZI, 1996). Ennek egyes elemei révén nemzetközi kritériumoknak is 
megfelel, így 1997-ben a BirdLife International által számon tartott 43 magyarországi Fontos 
Madárélőhely (Important Bird Area) egyike (HU 17) lett (NAGY, 1998; HEATH & EVANS, 
2000). 
 
 
3.2. Összegző tájtipológia, meteorológiai és víztani jellemzők 
 
 A visegrádi Dunakanyarnak – mint kistájnak – a Duna medrét követő sávja 
szubkontinentális jellegű, mérsékelten meleg és száraz, a folyó vízjárásától függően váltakozó 
talajvízállású ártér, nyers öntéstalajokkal, ligeterdő-maradványokkal, másik fele részben 
folyóvízi, részben különböző löszös-homokos üledékekkel takart, teraszokkal tagolt, barna 
erdőtalajú lejtős terület. Az ártéri típus 60%-ban folyómeder, 30%-ban mezőgazdasági 
(szántóföldi) és kertészeti hasznosítású, míg a fennmaradó rész erdő és belterület. A teraszos 
lejtők fele mező- és kertgazdaság, harmada belterület, a többi erdőgazdasági terület. Mind a 
folyómedernek, mind a partoknak és erdőknek intenzív az idegenforgalmi és a szezonális 
üdülő jellegű kihasználtsága. 
 A Vác és Budapest közötti szakaszra jellemző a mérsékelten meleg éghajlat, mely a 
Dunától keletre haladva válik egyre szárazabbá és vízháztartásában is veszteségesebbé. 
 Déli harmada kifejezetten beépített műtáj, ahol a hazánkban legjobban kifejlett és 
legnagyobb területen típusos városklíma uralkodik, annak minden környezetkárosító 
jellegzetességével. 
 Az alacsony ártéren réti és réti öntés, valamint nyers öntés talajok találhatók, amelyek 
zöme mezőgazdaságilag megművelt. Kisebb hányadában rétek, legelők, építmények és kb. 
negyedrészben ártéri ligeterdők foglalják el felszínüket. 
 A magasártér homokos térszínén részben homoki tölgyes erdők (közel felényi területen), 
részben szántók (kb. egyharmadnyi részarányban) terjedtek el, a maradék területen pedig 
kerteket és településeket találunk. 
 A hegységek felé emelkedő lejtős térszínek barna erdőtalajain kb. egyenlő arányban 
oszlanak meg a szántók, cseres tölgyes erdők és a települések. 
 A táj Duna menti sávja a közeli főváros hétvégi rekreációs vízisport és üdülő igényeinek 
ad otthont, míg a kavicsos altalajú háttérterületek az ivóvízbázis funkcióját látják el 
(VERRASZTÓ, 1993). 
 A Dunakanyar meteorológiai viszonyait röviden a következő irányszámokkal 
jellemezhetjük. 
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1. táblázat: A Dunakanyar éghajlati adatai 
 

Évi napfénytartam 1950 óra 
Középhőmérséklet 10,0 °C 
Csapadék évi összege 580-620 mm 
Átl. hőmérséklet (max. – min.) 34,5 °C – -16,6 °C 
Szél (uralkodó irány – átlagsebesség) É, Ény – 2,0-2,5 m/s 
Ariditási index 1,14 – 1,21 

 
 A víztani jellemzőket tekintve érdemes áttekinteni a nagymarosi vízmérceszelvényre 
vonatkozó mértékadó vízszint- és hozamadatokat: 
 

2. táblázat: A Dunakanyar vízszint és -hozamadatai (Nagymaros) 
 

Legkisebb vízállás (LKV) 33 cm 
Legnagyobb vízállás (LNV) 613 cm 
Kisvízi hozam (KQ) 1045 m3/s 
Közepes vízhozam (KÖQ) 2375 m3/s 
Árvízi hozam (NQ) 7570 m3/s 

 
 A Duna árvizei márciusban (hóolvadás) és júniusban (esők), míg kisvizei ősszel és télen 
a leggyakrabbak (VERRASZTÓ, 1993). Az alábbi diagram alapján viszont megállapítható, hogy 
ez a megállapítás az utóbbi években már nem helytálló, mivel gyakorta jelentkeznek áradások a 
későőszi és télközépi időszakban is (pl. 1996, 1998). 
 

1. ábra: Vízállások a Duna váci szakaszán – havi átlagok és összátlag 1994-2000. között 
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 A Dunakanyart is magában foglaló Szob-Nagytétény közötti szakaszt negyedszázada 
monitorozzák vízminőségi szempontból (VERRASZTÓ, 1993). Általában jellemző az alacsony 
sótartalom (250 ml/l oldottanyag), a közepes vízkeménység (10 nk°) a kedvező 
oxigénellátottság (10 mg/l) a mezopszaprób biológiai állapot (Sindex = 2,5), és a bőven termő, 
eupolitrofikus állapot (50 mg/m3 a-klorofill). A kritikus vízminőségi időszakot általában a téli, 
kisvízi időszakok jelentik, amikor a csökkent mértékű biológiai lebontás következtében a 
szervesanyagok és az ezzel együtt összefüggő szervetlen tápanyagok (nitrogén és foszfor) 
mennyisége az átlaghoz képest megnövekedhet. Legnagyobb környezetszennyező forrás a 
szennyvízbevezetés, pl. Budapest térségében a Dunát naponta 20 000 m3 szennyvíz terheli. 
Ezek mellett jelentős a hajózásból adódó szennyezés is, melynek ráadásul nincs semmiféle 
ellenőrzése. 
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 Mindezen problémák ellenére a főváros legfontosabb víznyerőhelye található a területen, 
jelesül a Szentendrei-sziget partjánál. A sziget oldalában a pleisztocén korú kavicsot csapolják 
meg a településeket és a regionális rendszereket (még Balassagyarmatot is!) ellátó vízműkutak. 
A réteg igen sérülékeny, ezt mutatja Magyarország eddigi legmagasabb vízszennyezése, a Vác 
déli határánál található vízbázis elszennyeződése (VERRASZTÓ, 1993). 
 
 
3.3. A folyamszakaszok jellemzése 
 
 Célszerűnek látom az Esztergom-Budapest közti szakaszt 10 fkm-es egységre bontva 
jellemezni, mivel ezek alapján az egyes szakaszok állapota, természetvédelmi jelentősége, 
problémái, az ott fellelhető élőhelyek természeti értékek fenntartása szempontjából betöltött 
szerepe könnyebben meghatározható és levezethető. 
 
 
3.3.1. Az Esztergom-Pilismarót (1720-10 fkm) szakasz 
 
 A szakasz az Esztergom belvárosában található – javarészt beépített – Prímás-sziget déli 
csúcsánál kezdődik, s Pilismarót külterületéig (Basaharcig) tart. 
 A Duna a szakasz nagy részén kelet-nyugati irányban halad, gyors sodrású, a partok 
zömében kavicsosak. Egyik oldalon sincs kiterjedtebb ártér, egyrészt a hegyek (Burda és a 
Visegrádi-hg.) miatt, másrészt az itt húzódó vasút- (Szob-Budapest) és főútvonalak (11. sz.) 
miatt. A települések partfoglalása, -beépítése nem jellemző. 
 A 1716 fkm táján a balpartnál található a Szlovákiából érkező Garam torkolata egy 
nagyobb, erdősödött szigettel, mely értékes madárélőhely (Vladimír HOŠEK szóbeli közlése), de ez 
a magyar oldalról kevéssé észlelhető. 
 További szigetek a jobbparti Dédai(Fogarasi)- és Törpe-, valamint a balparti – de még 
magyar területen lévő – Helemba-sziget (1713-11 fkm környéke). Ez utóbbi a 
legfigyelemreméltóbb, mivel itt található a Dunakanyar egyetlen gémtelepe, ahol szürke gémek 
(Ardea cinerea) mellett bakcsók (Nyctycorax nyctycorax) is fészkelnek, ezzel is jelezve az élőhely 
minőségét. 
 
 
3.3.2. A Pilismarót-Dömös (1710-1700 fkm) szakasz 
 
 A Pilismarót külterületétől (Basaharc) kezdődő szakasz a dömösi hajóállomásig tart. 
 A Duna Szobtól vesz észak-déli fordulatot, itt kezdődik az áttörés. Ezek előtt azonban 
egy kicsit „megtorpan”, ennek következtében képződtek zátonyok az Ipoly torkolata (1708 
fkm) táján. Két kisebb zátonyon már fa méretű füzek is élnek, de ezek inkább csak 
„romantikus tájelemnek” minősülnek. Kis vízállás esetén a sóderes zátonyokon partimadarak, 
sirályok és kárókatonák ülnek, sajnos az utóbbi időben egyre inkább napozó nyaralók veszik át 
a helyüket. 
 Külön megemlítendő a Pilismarót határában (1707-05 fkm), a szobi révvel szemben 
található térségi szinten óriási (106 ha) területű Pilismaróti-öböl, mely meredek, leszakadásos 
sóderes partokkal, partmenti zátonyokkal és mély vízterületekkel jellemezhető. (A kialakítás 
helyén eredetileg leromlott homoki gyep – szántóföld komplexum volt.) 
 Jelenkori szerepe a nyári félévben a horgászat és legkülönfélébb vízisportok kiszolgálása, 
a téli félévben pedig az itt tanyázó vízimadarak éjszakázóhelye. Átvonuláskor a számos érdekes 
északi récefaj mellett a Dunakanyarban csak itt fordul elő rendszeresen a fokozottan védett 
cigányréce (Aythya nyroca) (SELMECZI, 2002). 
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 Amúgy a Pilismarót-Dömös szakasz partjai is sóderesek, kavicsosak, az ártéri erdők 
keskeny szegélyként lelhetők fel. A települések partfoglalása, -beépítése itt sem erőteljes, bár az 
előző egységnél kifejezettebb (főleg a balparti Szob és Zebegény esetében). Országos 
vasútvonal (Szob-Budapest) és főút (12. sz., és részben a 11. sz.) „szorítja” a folyót az amúgy is 
szűk völgybe. 
 A 1704 fkm-nél található Zebegényi-sziget kis mérete ellenére egész jól működő ártéri 
erdőt tart fenn, ez a közvetlen emberi zavarás (javarészt a bejárás nehézsége miatti) 
elmaradásának is köszönhető. 
 
 
3.3.3. A Dömös-Kismaros (1700-1690 fkm) szakasz 
 
 A dömösi hajóállomástól a Szentendrei-sziget csúcsáig tartó, erős sodrású, keskeny 
folyószakasz, mely a tulajdonképpeni Dunakanyar második tagja. Itt már igen erőteljes a 
partok beépítettsége, közút (12. és 11. sz.) és vasút (Szob-Budapest) által való zavartsága. A 
szakasz vége felé a kanyarból kilépő Duna kissé lassul, ez kedvez a szigetképződésnek (GÁNTI, 
1983). 
 Sajnos a mára már parthoz „tapadt” és beépített nagymarosi Sólyom-sziget elvesztette 
természetvédelmi jelentőségét, ám több, név nélküli, újonnan képződött sziget található a 
1692-1690 fkm között. 
 Ezek mellett alacsony vízállásnál érdekes iszaplakó növényfajokat eltartó és a 
vízimadaraknak kiváló pihenőhelyet adó zátony van a 1692 fkm magasságában a balpart 
oldalán. Az ugyanitt kezdődő Szentendrei-sziget évről-évre hosszabbodó iszapos csúcsa – 
mely a Duna-Ipoly Nemzeti Park része – szintén figyelmet érdemlő ártéri élőhelyekkel bír. 
 A jobbparti részeken a tájrombolás eredményeként nagy kopár területek alakultak ki, a 
1697-1696 fkm között pedig a 34 hektáros Visegrádi-öböl található. 
 
 
3.3.4. Visegrád-Tahitótfalu (32-20 fkm) szakasz (Szentendrei-Duna) 
 
 A Szentendrei-sziget mellékágának tekinthető Duna-ág viszonylag keskeny és gyengébb 
sodrású. Ez a szakasz vadregényesnek is mondható a Tahitótfalu felett lévő – már már a 
parthoz épült – Kecske-sziget és az előtt lévő zátonyos területek miatt. Gyakorlatilag itt 
találhatók a legértékesebb ártéri erdők is, feljebb a 11-es út partfoglalása, majd a Bogdányi-sík 
nagy mezőgazdasági táblái uralják a tájat. 
 A Szentendrei-sziget oldalában lévő vízmű védterületeken nyártelepítések, illetve a 
meredek emelkedés miatti következő teraszon már értékes homoki gyepek találhatók, számos 
védett növény- és állatfajjal. 
 
 
3.3.5. Tahitótfalu-Szentendre (20-10 fkm) szakasz (Szentendrei-Duna) 
 
 Az előzőnél jóval kevésbé érdekes szakasz: a Tahi-híd alatt már nincsenek számottevő 
természetes állapotú erdők, a partokat a települések használják, vagy utak (11. sz főút ill. vízmű 
szervízút) foglalják. 
 A szakasz egyetlen figyelmet érdemlő szigete a Pócsmegyer alatti Kacsa-sziget, amely bár 
igen kicsi méretű, de spontán kialakult fűzligettel bír. A szentendrei Pap-sziget élőhelyei 
gyakorlatilag teljes mértékben az idegenforgalmi hasznosítás alá vannak rendelve. 
 
 
 

 
9



3.3.6. Szentendre-Békásmegyer (10-1 fkm) szakasz (Szentendrei-Duna) 
 
 Éles különbség e szakaszon, hogy míg a Szentendrei-sziget oldalán zavartalan vízmű 
védterületek találhatók, a jobbparton szinte teljes a beépítés, tekintve, hogy Szentendre mára 
„összeért” a fővárossal. A szakasz alsó harmada érdemel figyelmet, az itteni árterek jó 
állapotúak, (bár vannak vízvédelmi rendeltetésű nyártelepítések is) számos jellemző fajjal. 
 Itt található – a Szentendrei-szigeten – a Dunakanyar legnagyobb szibériai nőszirom (Iris 
sibirica) állománya is, valamint az Alsó-Merzsán nevű terület, amely térségi szinten az egyik 
legfontosabb gázlómadár táplálkozó- és pihenőhely. Mindezek fényében nem véletlen, hogy a 
területek java a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. 
 A Szentendrei-sziget oldalában lévő Tündér-sziget már a parthoz csatolódott, mellékága 
erőteljesen feltöltődött állapotú, míg a Luppa-sziget gyakorlatilag teljesen beépítésre került.     
A tervek szerint ezen a részen fog a majdani M0-s híd átívelni. 
 
 
3.3.7. A Kismaros-Vác (1690-1680 fkm) szakasz 
 
 A Szentendrei-sziget csúcsától a hírhedt váci börtönig tartó, szigetekkel szabdalt, 
kősarkantyúkkal tarkított szakasz, ahol a partok szinte végig galériaerdőkkel védettek. Itt oszlik 
két ágra a Duna (és vesz egyben észak-déli irányt). 
 Bár a balparton közúti terhelés van (12. sz. főút), a jobbpart (a Szentendrei-sziget oldala) 
vízmű védterület, ennek okán minimális a zavarás és az emberi beavatkozások, melynek hatása 
meg is látszik a területen (zömük a DINP részét képezi). Ilyenek a Verőcei- Kőérgáti-, 
Martuska-, Torda- és Révész-szigetek is, amelyek többé-kevésbé „hozzátapadtak” a parthoz és 
csak magas vízállásnál öblítődnek át feliszapolódott mellékágaik. 
 A balpart oldalán a Kompkötő- és a Buki-sziget bír jelentős árterekkel, bár mellékágaik a 
már említett problémákkal küszködnek. 
 
 
3.3.8. A Vác-Göd (1680-1670 fkm) szakasz 
 
 A váci börtöntől a Gödi-sziget északi csúcsáig tartó, több szigettel és nyugalmas 
partokkal rendelkező szakasz, ahol számos sodrásterelő kősarkantyú található. A partok közúti 
forgalomtól közvetlenül nem érintettek, a balparton pufferzónaként galériaerdők, a jobbparton 
– a Szentendrei-sziget oldalán – lakatlan vízmű védterületek találhatók. 
 A települések nyomása nem túl nagy, bár az utóbbi években több, partfoglalással, -
beépítéssel járó beruházás történt (pl. sződligeti jachtkikötő és lakópark, stb.). 
 A területen lévő Révész-, Égető-, Göd- és Gödi-sziget természeti értékei jelentősek, 
ennek okán a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik. 
 
 
3.3.9. A Göd-Dunakeszi (1670-60 fkm) szakasz 
 
 A Gödi-sziget északi csúcsától majdnem a Szentendrei-sziget déli végéig tartó, 
viszonylag nyugalmas szakasz, ahol a jobb- és balpartot is elkerüli a közúti forgalom. 
 A beépítettség csak a bal parton mondható jelentősnek, és a két város (Göd és 
Dunakeszi) ilyen irányú terjeszkedése manapság is megfigyelhető. 
 A jobb – és Dunakeszi alatt a bal – part jelentős része vízmű védterület, nyugalmas, 
zavartalan területekkel. Ártéri erdők sajnos csak szalagszerűen kísérik a folyót, nagyobb 
kiterjedésben a szigeteken – a védett Gödi-, és a hétvégi házakkal már részben beépített 
Szürkő-szigeten – találhatók. 
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3.3.10. A Dunakeszi-Budapest (1660-50 fkm) szakasz 
 
 A fővárosba benyúló szakaszon a közúti forgalom terhelése – a partok mellett – két 
hídon is bonyolódik (Újpesti vasúti- és Árpád-híd). 
 A jobbparton mindössze két kilométer vízmű védterület után a Szentendrei-sziget 
csúcsát elhagyva már Budapest területei vannak a parton, melyek intenzíven használtak. A 
balparton viszonylagos nyugalom van, a védett Palotai-sziget ártéri területei pufferként 
funkcionálnak, de eztán már belép a város közvetlen hatása. 
 E szakaszon található viszont az Óbudai-sziget, melynek természeti értékei közül megint 
csak a madárvilág a legjobban ismert. A nyári időszakban jelentős számú vízisportoló és 
pihenni vágyó használja a területet, és évről-évre itt rendezik Magyarország egyik legnagyobb 
szabadtéri könnyűzenei fesztiválját. A sziget déli részét a Hajógyár épületei és egységei 
foglalják el, de az északi részen még viszonylag természetes állapotú, idős fákkal rendelkező 
ártéri erdősávot találhatunk, amely a fővárosban amúgy ritka fajoknak – egyes harkályok, 
énekesmadarak – ad otthont. 
 A sziget kevéssé zavart, jól belátható mellékága közismert a fővárosi madarászok 
körében, mivel itt ősztől-tavaszig szem elé kerülhetnek olyan lokális és országos érdekességek, 
mint pl. a füstös-, a hegyi- vagy akár a pehelyréce (Melanitta fusca, Aythya marila és Somateria 
mollissima). 
 
 
4. A DUNAKANYAR ÁRTEREINEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI 
 
 Mint a 2. fejezetben említettem, véleményem szerint a Dunakanyar ártereinek természeti 
értékei alacsony szinten ismertek. 
 Természetesen egy szakdolgozat nem az a fórum, ahol ezt az állítást védeni vagy 
alátámasztani kellene – én mégis megpróbálom az elmúlt évtizedben (saját és mások által) 
végzett kutatások eredményeit összefoglalva közreadni, elsősorban a védett és/vagy ritka, 
természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő fajokra koncentrálva. 
 
 
4.1. Flóra 
 
 A Dunakanyar zöme a Pannonicum flóratartományon belüli Eupannonicum flóravidék 
Praematricum és Arrabonicum flórajárásainak része. Kivételt képeznek ez alól a Visegrád környéki 
területek, amelyek a Matricum flóravidék Visegradense átmeneti flórajárásába tartoznak. 
 E botanikailag sokrétű a területről sajnos a védett fajok java az elmúlt száz év során – 
elsősorban a területek beépítése – miatt kiveszett. Bár ezt pontosan senki nem követte végig, 
mégis van egy érdekes „adalék”. 
 Az iparosodás és fokozott területhasználat előtti idők vegetációját bemutató leírás 
TŐKÉS Lajos flóraműve, mely Vác környékének természeti értékeiről ad számot (TŐKÉS, 
1899). Ezek szerint pl. a Derecskei részeken (váci Liget) megtalálhatóak voltak olyan – ma már 
védett – ritkaságok, mint a békaliliom (Hottonia palustris), a fehér tündérrózsa (Nymphea alba) 
vagy a vidrafű (Menyanthes trifoliata). TŐKÉS a Vác környéki szigetekről is pozitív képet fest, 
jellemző lágyszárúként könyveli el a csillagvirágot (Scilla bifolia agg.), a ma már szintén védett 
nyári tőzike (Leucojum aestivum) mellett. 
 A fentieket tekintve érdekes és rendkívül hasznos vállalkozás volt TŐKÉS flóraművét 
összehasonlítani a mintegy 100 évvel későbbi állapottal, ahogy azt HORVÁTH Károly tette 
(HORVÁTH, 1987). Sajnos a szerző már csak egy jelentősen átalakult flórát tud bemutatni, 
kiemelkedőbb növénytani értékeket egyedül a Naszályon talált, s összegzésében megállapítja, 
hogy közel 200 faj (!) hiányzik TŐKÉS flóraművéhez képest. 

 
11



 A társulásokat illetően az egyes szakaszokról, részekről eltérő információk vannak, bár 
az országos szinthez képest akár jól ismertnek is mondhatjuk, több részről értékelő 
vegetációtérkép is készült (pl. SZILÁGYI ET AL., 1992; SZOLLÁT, 1992; SEREGÉLYES, 1993). 
 

 Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő társulások: 
 

1. Kisbékalencse hínár (Lemno-Spirodeletum) A1 
2. Nádas (Scirpo-Phragmitetum) B1 
3. Süllőhínáros békaszőlőhínár (Myriophyllo-Potametum) A3 

Ezen társulások kisebb-nagyobb foltokban fordulnak elő a szigetek mellékágaiban, 
csatlakozó vizes terüelteken. Általában többé-kevésbé degradált állapotban vannak, de 
pl. Vácott az ún. váci Ligetben tervezik az ilyen jellegű területek rekonstrukcióját 
(ILLYÉS ET AL., 1999). 

 

4. Magassásos (Caricetum acutiformis-ripariae) B5 
5. Zsombéksásos (Caricetum elatae) B4 

A tavasszal huzamosabb ideig vízzel borított helyeken többfelé megtalálható társulás. 
Jellemző fajok: posványsás (Carex acutiformis), parti sás (Carex riparia), zsombéksás 
(Carex elata), éles sás (Carex gracilis), réti boglárka (Ranunculus acris), sárga nőszirom (Iris 
pseudacorus), réti füzény (Lythrum salicaria), stb. 

 

6. Kiszáradó láprét (Molinietum) D2 
7. Mocsárrét (Deschampsietum) D3 

Kisebb foltokban előforduló társulások. Fő problémát az aranyvessző (Solidago spp.) és 
a csalán (Utrica spp.) mellett a siskanád (Calamagrostris epigeios) elhatalmasodása jelenti. 
Jellemző domináns fajok: kékperje (Molinia coerulea), deres sás (Carex flacca), magyar 
imola (Centaurea pannonica), gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), északi galaj (Galium 
boreale), festő zsoltina (Serratula tinctoria), stb. 
Egyes részeken dominánssá vált a gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), ezáltal 
dunántúli mocsárrét (Deschampsietum) társulás jött létre. 

 

8. Csigolyafüzes (Salicetum purpureae) J3 
9. Bokorfüzes (Salicetum triandrae) J3 

A zátonyokon, iszapos felületeken kialakuló társulások, melyek domináns fásszárú fajai 
a mandulalevelű fűz (Salix triandra) és helyenként a csigolyafűz (Salix purpurea). 

 

10. Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis) J4 
Leginkább a szigeteken fennmaradt, értékes állományokat alkotó, védett fajoknak is 
otthont adó társulás, mely a parti részeken mára általában csak keskeny, értékes fajait 
elveszített sávot alkot. Jellemző fafajok a fehér nyár (Populus alba), fehér fűz (Salix alba), 
helyenként a fekete nyár (Populus nigra) illetve a mézgás éger (Alnus glutinosa), stb. A 
magasabb térszíneken lévő helyeken (pl. a Gödi-szigeten) a lágyszárú-szintben már 
megjelennek a keményfaligetekre jellemző fajok is, mint a borostyán (Hedera helix), a 
keltikék (Corydalis spp.) és a védett Duna-völgyi csillagvirág (Scilla vidobonensis), stb. 

 
 Az ártéri területeken élő növényfajok számát tekintve helytállónak látszik KÁRPÁTI 
(1985) megállapítása, mely szerint a fűz-nyár ligeterdőkben 140-150 faj él, mivel a váci ártér 
florisztikai vizsgálataikor 139 faj találtak az alig száz hektáros Égető-Gombás ártérben 
(SZILÁGYI ET AL., 1992). 
 
 
 
 
 
 

 
12



 A védett illetőleg lokális értékű, -jelentőségű fajok számáról nincsenek egzakt adatok, 
épp ezért megpróbáltam minél teljesebben összegyűjteni az elmúlt évtizedből származó 
előfordulási adatokat. 
 

3. táblázat: A Dunakanyar ártereiben előforduló védett és lokális értékű növényfajok 
 

Magyar név Tudományos név a. Település b. c. d. e. f.
20 Sződliget J4 5-6 (2001) -  Téli zsurló Equisetum hyemale 
10 Vác S2 5-6 (2001) -  

v

Kígyónyelv Ophioglossum vulgatum 2000 Tahitótfalu D3 6 (2002) +  v
120 Vác D3 6 (2001) -  
200 Sződliget D3 6 (2001) -  
500 Kismaros D3 6 (2001) -  
200 Nagymaros D3 6 (2001) -  
100 Szigetmonostor O6 6 (2001) -  

Réti iszalag Clematis integrifolia 

300 Tahitótfalu D3 6 (2001) -  

v

? Göd-Sződliget J5 2 + ? Fekete ribiszke Ribes nigrum 
1 Tahitótfalu J4 2 + ? 

v

Homoktövis Hippophae rhamnoides ? Budapest J4 4 + ? v
Sulyom Trapa natans 10 Kismaros A3 6 (2002) -  v
Ligeti szőlő Vitis sylvestris ? Szentendrei-sz. J4 8 + ? v
Gyíkpohár Blackstonia acuminata ? Kisoroszi D3 1 + ? v

20 Nagymaros I1 5 (2001) -  
50 Göd I1 6 (2001) -  

Iszaprojt Limosella aquatica 

150 Vác I1 5-6 (2001) -  

-

Vándor veronika Veronica peregrina 500 Kismaros I1 5 (2001) -  -
? Esztergom J4 2 + ? 
? Kisoroszi J4 2 + ? 
? Leányfalu J4 2 + ? 
? Dunakeszi J4 2 + ? 

Hamvas éger Alnus incana 

? Göd J4 2 + ? 

-

50 Vác B2 5-6 (2001) -  Nyílfű Sagittaria sagittifolia 
50 m2 Kismaros B2 5-6 (2001) -  

- 

500 Göd J4 6 (2001) -  
100 Sződliget R2 6 (2001) -  

Duna-völgyi csillagvirág 
Scilla vidobonensis 

20 Vác J4 6 (2001) -  

v

1000 Tahitótfalu J4 6 (2001) -  
200 Vác J4 6 (2001) -  
300 Vác J4 6 (2001) -  
300 Kisoroszi J4 6 (2001) -  
50 Szigetmonostor J4 6 (2001) -  

Nyári tőzike Leucojum aestivum 

10 Pócsmegyer J4 6 (2000) -  

v

Fátyolos nőszirom Iris spuria 10 Sződliget D3 7 -  v
600 Sződliget B3 7 -  
100 Szigetmonostor D1 8 +  

2000 Szigetmonostor D4 7 -  

Szibériai nőszirom Iris sibirica 

50 Szob B5 7 -  

v

150 Vác J4 5 (2002) -  Elbai nőszőfű Epipactis albensis 
10 Nagymaros J4 5-6 (2001) -  

v

50 Sződliget S2 5 (2002) -  Széleslevelű nőszőfű E. helleborine 
20 Vác J4 5-6 (2002) -  

v

40 Esztergom J4 3 + ? Tallós nőszőfű Epipactis tallosii 
2 Vác J4 5 (2002) -  

v

Zöldes sarkvirág Platanthera chlorantha 20 Göd S2 5 (2002) -  v
Kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia 10 Göd S2 5 (2002) -  v
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Vitézkosbor Orchis militaris 2 Kisoroszi J4 6 (1999) -  v
1 Nagymaros I1 5 (2002) -  Csomós palka Chlorocyperus glomeratus
2 Verőce I1 5 (2002) -  

-

Háromélű káka Schoenoplectus triqueter 10 m2 Vác B2 5 (2002) -  -
Gyökerező erdeikáka Scirpus radicans 2 m2 Vác B3 5 (2002) -  -
Kálmos Acorus calamus 50 Vác B2 5 (2002) -  v

 

Jelmagyarázat 
a. Tőszám 
b. Élőhely (Á-Nér szerint) 
c. Adatforrás 

1. FARKAS, 1999 
2. KIRÁLY & KEVEY, 1999 
3. LÁNG & PROMMER, 1998 
4. NÉMETH & SEREGÉLYES, 1981 
5. PINTÉR, B. unpubl. adatai évszámmal 
6. SELMECZI, K. Á. unpubl. adatai évszámmal 
7. SELMECZI, 2001a 
8. SEREGÉLYES ET AL., 1993 

d. Szakirodalmi ismertsége [SIMON, 1992; FARKAS, 1999 alapján] (+: ismert; -: nem ismert) 
e. Az állomány állapota [1997-2002 között végzett, saját terepi vizsgálatok alapján] ( : javuló; : romló; 

: stagnáló; ?: nem ellenőrzött)  
f. Magyarországi védelmi státusz (v: védett; f: fokozottan védett; -: nem védett) 

 
 
4.2. Gerinctelen fauna (Invertebrata) 
 
 Az utóbbi évtizedből ide vonatkozó adatok a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
alapkutatásainak keretében végzett felmérő vizsgálatokból származnak (MERKL, 1993; 1995; 
1996). Monitoring jellegű vizsgálatokat a MTA - ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás végez 
(BERCZIK, 2002). 
 
4.2.1. Puhatestűek (Mollusca) 
 
 A Duna Gönyütől Budapestig tartó szakaszán igen értékes, fajgazdag, elsősorban 
áramlástűrő fajokból álló puhatestűfauna él (CSÁNYI, 1994). 
 A puhatestűfajokat tárgyaló publikációk közül kiemelhetőek RICHNOVSZKY (1970; 1979) 
illetve PINTÉR & RICHNOVSZKY (1978) részletes elterjedési adatokat közlő dolgozatai. Ebben 
az egyes fajok előfordulásait 10 km2-es egységekben adták meg. Ezen dolgozatok óta 
bekövetkezett változásokra mutat rá VARGA & CSÁNYI (1997) illetve VARGA, CSÁNYI & 
MAJOROS (1997) akik több ritka faj terjedéséről is beszámolnak. 
 

4. táblázat: Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő puhatestű-fajok 
 

Magyar név Tudományos név a. 
Bödöncsiga Theodoxus transversalis V 
Rajzos csiga Theodoxus danubialis V 
Kúpos kerekszájú csiga Valvata naticina V 
Folyami csiga Fagotia acicularis V 
Pettyes csiga Fagotia esperi V 
Éti csiga Helix pomatia V 

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) élvez 
 
 A csigák táplálkozásökológiai szerepe a telelő vízimadarak szempontjából kiemelkedő. A 
fent említett védett és nagyrészt endemikus fajok jelentősebb állományai – a tömegesen 
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előforduló nem védett kavicscsiga (Lythoglyphus naticoides) mellett – nagy szerepet játszanak az 
itteni Duna szakaszon telelő és átvonuló tengeri és bukórécék táplálkozásában. 
 A hullámtéri erdőkben az éti csiga (Helix pomatia) tölt be fontos ökológiai szerepet. 
 Faunisztikai érdekesség a kúpos kerekszájú csiga (Valvata naticina) gödi adata, mely a faj 
legnyugatibb ismert előfordulásáról ad számot (VARGA & CSÁNYI, 1997). Állatföldrajzi 
szempontból jelentős fajnak tekinthető a Bithynella austricaca, mely a Dunába torkolló 
patakokból került elő. 
 
 
4.2.2. Ízeltlábúak (Arthropoda): Hártyásszárnyúak, fullánkosok (Hymenoptera, Aculeata) 
 
 A Dunakanyar több területének beporzó és fullánkos faunájának alapvetése a 90-es évek 
elején történt meg (HARIS, 1993). A váci és gödi ártéri területeken több érdekes és 
természetvédelmi szempontból is értékes faj előkerült. 
 

5. táblázat: Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő fullánkos-fajok 
 

Tudományos név Elterjedés 
Chrysis gracilima Közép- és Dél-Európai, ritka faj. 
Chalibion femoratum Mediterrán, ritka faj. 
Dinetus pictus Európai, nem ritka faj. 
Larra anathema Mediterrán, szórványosan előforduló faj. 
Tachysphex nigripennis Mediterrán, szórványosan előforduló faj. 
Crossocerus varus Palearktikus, ritka faj. 
Crossocerus podagricus Európai faj, szórványos előfordulású. 
Lindenius parkanensis Pontusi, igen ritka faj. 
Rhopalum nigrinus Palearktikus, ritka faj. 
Oxybelus mucronatus Közép-Európai, ritka faj. 

 
 Vác városának külterületi alapkutatása során többek közt a Kompkötő-sziget és a 
Pogányvár környékének entomológiai vizsgálatára is sor került, ezek nyomán természetvédelmi 
szempontból is figyelmet érdemlő fajok előfordulási adatai váltak ismertté (HARIS, 1996). 
 

6. táblázat: Megfigyelt egyéb, védett rovarfajok 
 

Magyar név Tudományos név a. 
Kékfutrinka Carabus violaceus V 
Bőrfutrinka Carabus coriaceus V 
Orrszarvúbogár Orychtes nasicornis V 

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) élvez 
 
 
4.2.2. Ízeltlábúak (Arthropoda): Lepkék (Lepidoptera) 
 
 A Duna menti területekre vonatkozólag nem ismerek szakirodalmi közléseket, 
tudomásom szerint átfogó vizsgálatok sincsenek, alapszinten csak egyes csatlakozó területek 
lepidopterológiai értékei ismertek. 
 Saját zoológiai vizsgálataim során több védett fajjal találkoztam, ezek közül a 
természetvédelmi szempontból említést érdemlőket közlöm. 
 

7. táblázat: Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő lepkefajok 
 

 

 
15



Magyar név Tudományos név a. 
Fecskefarkú lepke Papilio machaon V
Kardoslepke Iphiclides podalirius V
Citromlepke Goenepteryx rhamni -
Kéneslepke Colias hyale -
Sáfránylepke Colias croceus -
Nagy színjátszó lepke Apatura iris V
Kis színjátszó lepke Apatura ilia V
Atalanta lepke Vanessa atalanta V
 

Magyar név Tudományos név a. 
Bogáncslepke Vanessa cardui -
Nappali pávaszem Nymphalis io V
Kis rókalepke Nymphalis urticae V
Nagy rókalepke Nymphalis polychloros V
Gyászlepke Nymphalis antiopa V
C-betűs lepke Polygonia c-album -
Nagy pávaszem Saturnia pyri V
Kutyatejszender Hyles euphorbiae -

 

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) élvez 
 
 
4.3. Gerinces fauna (Vertebrata) 
 
 A gerinces fauna részletesebb leltárba vétele a ’90-es elején-közepén – a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park alapkutatásainak keretében – történt meg (MERKL, 1993; 1995; 1996), monitoring 
jellegű munkák pedig napjainkban is folynak (legalábbis egyes állatcsoportok esetében), pl.: 1994-
től folyamatos a Duna vízimadarainak vizsgálata (SELMECZI, 2002). 
 A Dunakanyar ártereiben élő gerinces fauna értékét jelzi, hogy a hazai 74 legveszélyez-
tetettebb szárazföldi gerincesből (BÁLDI ET AL., 1995) közel 40 faj előfordulása ismert. 
 
 
4.3.1. Halak (Pisces) 
 
 A Duna Szigetköz – Budapest közti szakasza a márna-szinttájban található. Ennek jellemző 
fajai a márna (Barbus barbus), a szilvaorrú keszeg (Vimba vimba), és a bucók (Zingel spp.). A folyam 
védett mellékágai, sziget- és zátonypadjai kiemelt jelentőségű ívóhelyekként ismertek. 
 A Dunába érkező kisvizek ichtyológiai értékei is elég jól ismertek (ERŐS, 2000; SEVCSIK, 
2002). A patakokban is számos védett faj fordul elő, melyek elterjedésében szintén szerepet 
játszik a folyam, ilyenek pl. a vágó- (Cobitis taenia) és a réti csík (Misgurnus fossilis), vagy akár a 
fokozottan védett magyar márna (Barbus peloponnesius petényi), stb. 
 

8. táblázat: Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő halfajok 
 

Magyar név Tudományos név Duna Kisvizek a. 
Dunai ingola Eudontomyzon mariae +  F 
Kecsege Acipenser ruthenus +  - 
Leánykoncér Rutilus pigus virgo +  V 
Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus +  - 
Jászkeszeg Leuciscus idus +  - 
Bagolykeszeg Abramis sapa +  - 
Laposkeszeg Abramis ballerus +  - 
Garda Pelecus cultratus +  - 
Sujtásos küsz A. bipunctatus + + V 
Kurta baing Leucaspius delineatus + + V 
Szilvaorrú keszeg Vimba vimba + + - 
Fenékjáró küllő Gobio gobio + + V 
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus + + V 
Homoki küllő Gobio kessleri +  V 
Aranykárász Carassius carassius + + - 
Dunai galóca Hucho hucho +  F 
Fürge cselle Phoxinus phoxinus + V 
Menyhal Lota lota + + - 
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Kövi csík Barbatula barbatulus + + V 
Réti csík Misgurnus fossilis + + V 
Vágó csík Cobitis taenia + + V 
Lápi póc Umbra krameri + F 
Széles durbincs Gymnocephalus baloni +  V 
Selymes durbincs G. schraetzer +  V 
Német bucó Zingel streber +  F 
Magyar bucó Zingel zingel +  F 
Magyar márna Barbus p. petényi + F 
Tarka géb P. marmoratus + + V 

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) illetve fokozott védelmet (F) élvez 
 
 
4.3.2. Kétéltűek, hüllők (Amphibia, Reptilia) 
 
 A terület kétéltű és hüllőfaunájának vizsgálatáról az utóbbi évtizedben nem jelent meg 
publikáció, a Vác környéki megfigyelések és vizsgálatok eredményeit SZILÁGYI ET AL., 1992 
foglalta össze. 
 Ezek alapján elmondható, hogy a Duna főágában kevés faj él, sokkal nagyobb jelentősége 
van a mellékágaknak, melyek a kétéltűek szaporodóhelyeként funkcionálnak. A nedves 
területeken számos faj megtalálható, ezek mindegyike védett. 
 Faunisztikai érdekesség a mocsári teknős (Emys orbicularis) Merzsán-tavi, illetve és a gyepi 
béka (Rana temporaria) kismarosi előfordulása (HORVÁTH Gábor illetve BAKÓ Botond szóbeli közlése). 
 

9. táblázat: A Dunakanyar ártereiben eddig megfigyelt kétéltű- és hüllőfajok 
 

Magyar név Tud. név a. 
Tarajos gőte Triturus cristatus V
Pettyes gőte Triturus vulgaris V
Vöröshasú unka Bombina bombina V
Barna ásóbéka Pelobates fuscus V
Barna varangy Bufo bufo V
Zöld varangy Bufo viridis V
Zöld levelibéka Hyla arborea V
Mocsári béka Rana arvalis V
Erdei béka Rana dalmatina V
Tavi béka Rana ridibunda V

 

Magyar név Tud. név a. 
Gyepi béka Rana temporaria V
Kis tavibéka Rana lessonae V
Kecskebéka Rana ’esculenta’ V
Mocsári teknős Emys orbicularis V
Zöld gyík Lacerta viridis V
Fürge gyík Lacerta agilis V
Fali gyík Podarcis muralis V
Erdei sikló Elaphe longissima V
Vízisikló Natrix natrix V
Kockás sikló Natrix tesselata V

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) élvez 
 
 
4.3.3. Madarak (Aves) 
 
 A Dunakanyarban és csatlakozó területein számos madártani vizsgálat történt már, ezek 
közül mégis kiemelhető a Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) által végzett dunai madártani 
monitoring, mely 1994-től kíséri figyelemmel a folyó Esztergom-Budapest közötti szakaszán a 
madarak életét (SELMECZI, 2002). 
 A Duna menti területek, mint az ártéri élővilág – és ezen belül a madarak – menedékei 
(refúgiumai) rendkívül fontosak, de emellett maga a víztér is számos természetvédelmi 
szempontból értékes fajnak ad – akár csak átmeneti – otthont a vonulási és telelési időszakban. 
Ez utóbbiak (és nem a fészkelő-közösségek) miatt lett a Dunakanyar a hazai 43 Fontos 
Madárélőhely (Important Bird Area - IBA) egyike (NAGY, 1998; HEATH & EVANS, 2000). 
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 A Dunán 200 fölötti a rendszeres átvonulók és a többé-kevésbé ritka vendégek száma, míg 
a fészkelő fajok száma elég alacsony, mintegy 80 körüli (SELMECZI, 1996). 
 A szigetek ártereiben erős állománya költ a kerti gezének (Hippolais icterina) és a berki 
tücsökmadárnak (Locustella fluviatilis), illetőleg a ritkább harkályfajoknak, mint amilyen a közép 
fakopáncs (Dendrocopos medius) és a fekete harkály (Dryocopus martius). 
 A feltöltődő mellékágak a vonulási időszakban nagyszerű táplálkozóhelyet jelentenek a 
gémfélék számára, melyek közül egyes, fokozottan védett fajok – pl. a nagy- és a kis kócsag 
(Egretta alba és E. garzetta) – is rendszeres vendégnek mondhatók. A Duna menti településeken 
fészkelő fehér gólyák (Ciconia ciconia) is elsősorban a szigetek mellékágából szerzett táplálékon 
nevelik fel fiókáikat. A fokozottan védett ragadozók közül rendszeres átvonuló a halászsas 
(Pandion haliaetus) és a rétisas (Haliaeetus albicilla). Eseti fészkelő a barna kánya (Milvus migrans) és a 
fekete gólya (Ciconia nigra), melyek ma már inkább csak kóborláskor tűnnek fel. 
 

10. táblázat: Természetvédelmi szempontból figyelmet érdemlő madárfajok 
 

a. Fészkelő fajok kategóriái 

- nem fészkel 
 valószínű fészkelő 
 ritka fészkelő 
 szórványos fészkelő 
 gyakori fészkelő 

a. Fészkelők trendje (1990-2000) 

± jelentős vált. nem ismert 
+ állománya növekszik 
- állománya csökken 

 
 

b. Átvonuló, telelő fajok 

 ritka kóborló 
 szórványos vendég 
 gyakori átvonuló, telelő 

 
Magyar név Tudományos név a. b. c. 
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena - V vk 
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmaeus - F vk 
Bakcsó Nyctycorax nyctycorax  ± F 
Üstökös gém Ardeola ralloides - F vk 
Kis kócsag Egretta garzetta   - F vk 
Nagy kócsag Egretta alba - F vk 
Fehér gólya Ciconia ciconia   - F vk 
Fekete gólya Ciconia nigra   - F vk 
Batla Plegadis falcinellus - F vk 
Kanalasgém Platalea leucorodia - F vk 
Kendermagos réce Anas strepera - V vk 
Nyílfarkú réce Anas acuta - V vk 
Cigányréce Aythya nyroca - F vk 
Kékcsőrű réce Oxyura leucocephala - F vk 
Darázsölyv Pernis apivorus  + F vk 
Barna kánya Milvus migrans - F vk 
Vörös kánya Milvus milvus - F vk 
Réti sas Haliaeetus albicilla - F vk 
Kígyászölyv Circaetus gallicus - F vk 
Hamvas rétihéja Circus pygargus - F vk 
Halászsas Pandion haliaeetus - F vk 
Kerecsen Falco cherrug  + F vk 
Vándorsólyom Falco peregrinus   - F vk 
Nagy goda Limosa limosa - F 
Nagy póling Numenius arquata - F vk 
Szerecsensirály Larus melanocephalus - F vk 
Kormos szerkő Chlidonias niger - F vk 
Fehérszárnyú szerkő Chlidonias leucopterus - F vk 
Gyurgyalag Merops apiaster   - F vk 
Fekete harkály Dryocopus martius  + V vk 
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Közép fakopáncs Dendrocopos medius  + V vk 
Vízirigó Cinclus cinclus - F vk 
Nagy fülemüle Luscinia luscinia - F vk 
Berki tücsökmadár Locustella fluviatilis  ± V 
Halvány geze Hippolais pallida   - V vk 
Kerti geze Hippolais icterina  ± V 
Tüzesfejű királyka Regulus ignicapillus - V vk 
Holló Corvus corax  ± V vk 

c. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) illetve fokozott védelmet (F) élvez 
vk: a Magyar Vöröskönyben szereplő faj (RAKONCZAY, 1989) 

 
 
4.3.4. Emlősök (Mammalia) 
 
 Emlőstani vizsgálatok elsősorban a kisemlősfauna feltérképezésére folytak (BERTY, 1996; 
CSORBA, 1993). Ezek során több alkalommal végzett élvefogócsapdás befogások és terepi 
megfigyelések történtek. Leginkább figyelemre méltó a vidra (Lutra lutra) rendszeres előfordulása 
a váci és a nagymarosi Dunán, illetőleg a Sződrákos-patakon a téli időszakban (CSORBA, 1993). 
 

11. táblázat: A Dunakanyar ártéri területein eddig megfigyelt emlősfajok 
 
Magyar név Tud. név a.
Keleti sün Erinaceus concolor V
Erdei cickány Sorex araneus V
Keleti cickány Crocidura suaveolens V
Közönséges mókus Sciurus vulgaris V
Mogyorós pele M. avellanarius V
Erdei egér Apodemus sylvaticus -
Sárganyakú erdei egér Apodemus flavicollis -
Házi egér Mus musculus -
Törpeegér Micromys minutus -
Erdei pocok Cl. glareolus -
Vízipocok Arvicola terrestris -

Magyar név Tud. név a.
Pézsmapocok Ondatra zibethicus -
Róka Vulpes vulpes -
Borz Meles meles -
Vidra Lutra lutra F
Nyest Martes foina -
Közönséges görény Mustela putorius -
Menyét Mustela nivalis -
Hermelin Mustela erminea V
Vaddisznó Sus scrofa -
Őz Careolus capreolus -
Gímszarvas Cervus elaphus -

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) illetve fokozott védelmet (F) élvez 
 
 
4.3.5. Emlősök (Mammalia): denevérek (Chiroptera) 
 
 Mivel a Dunakanyar ártéri területei chiropterológiai szempontból különösebb érdekességet 
vélhetően nem rejtenek (nincsenek nagykiterjedésű zavartalan erdők, stb.), behatóbb 
vizsgálatokról nincs tudomásom. A Magyar Denevérkutatók Baráti Körének helyi csoportjai 
inkább a környező hegységekben (Pilis, Börzsöny) és a településeken működnek. 
 Általánosságban ismert, hogy az ártéri erdők kis diverzitással, de nagy egyedszámmal 
bírnak. Az utóbbi években végzett szórványos hálózások, alkalmi detektoros megfigyelések 
alapján eddig az alábbi fajok előfordulását regisztráltuk (SELMECZI & TUBOLY, 1998). 
 

12. táblázat: A Dunakanyar ártereiben eddig megfigyelt denevérfajok 
 

Magyar név Tud. név a. 
Korai denevér Nyctalus noctula V 
Kései denevér Eptesicus serotinus V 
Törpedenevér Pipistrellus pipistrellus V 
Közönséges denevér Myotis myotis V 
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Hegyesorrú denevér Myotis blythi V 
Nagyfülű denevér Myotis bechsteini F 
Vízi denevér Myotis daubentoni V 
Barna hosszúfülű-denevér Plecotus auritus V 
Szürke hosszúfülű-denevér Plecotus austriacus V 

a. = 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében törvényes oltalmat (V) illetve fokozott védelmet (F) élvez 
 
 
5. TERMÉSZETVÉDELMI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEIK 
 
 A Dunakanyar természetvédelmi problémái nyilvánvalóan nem szűkíthetők a folyóvölgyi 
terültekben közvetlenül fellépő hatásokra; e tekintetben is működik a river-continuum elmélet, azaz 
a lejátszódó folyamatok elválaszthatatlanok a vízgyűjtő területtől, a kacsolódó élőhelyektől, 
mellékvizektől és árterektől. 
 Jómagam e dolgozat keretei között természetesen csak a helyi problémák mibenlétével 
foglalkozok és próbálok választ, illetve megoldást keresni. A helyzet megvilágításához leginkább 
Vác környéki (ezt Nagymaros és Göd között értve) példákat hoztam, lévén ezt a részt ismerem a 
legjobban. 
 

 A természetvédelmi problémákat előidéző okok között több regionális hatású tényező ismert. 
Ilyenek a folyószabályozásból eredőek, melyek a parthasználatra, és sajnos magára a partra is nagy 
hatással vannak. Ezek egy része a Duna – Majna – Rajna csatornához kapcsolódván, az Európai 
Unióhoz való csatlakozás örve alatt történnek és a Duna hajózhatóvá tételével kapcsolatos 
intézkedéseknek, szabályozási, mederkotrási munkálatoknak, műtárgyak elhelyezésének okozóivá 
válnak. Ezekhez kapcsolódik a Bős-Nagymaros vízlépcsőrendszer terve és az azzal kapcsolatos 
kivitelezési majd rekultivációs munkálatok. 
 A települések önkormányzatainak hatáskörébe tartozó intézkedések meghozatala révén 
hatnak a helyi tényezők. Ide vehető a településrendezési tervek elkészítése, építési engedélyek 
kiadása illetve megtagadása, kerékpárutak, szálláshelyek, kiszolgáló létesítmények építése vagy 
építtetése, a vegyszeres szúnyogirtás, stb. Sajnálatos módon a különböző tervek sokszor nem 
kellően átgondoltak, illetve jogviszonyproblémák, forráshiány miatt a kivitelezések 
félbemaradnak. Szemléletváltásra volna szüksége egyes települések vezetőségének, s nem a totális 
átalakítás mellett lándzsát törni, hanem a meglévő (természeti) adottságok ésszerű kihasználására 
törekedni. 
 Természetesen a települések partjain számos magánterület található, s ezek gazdáinak 
döntései nyomán hatnak az egyéni tényezők. A pozitív példák mellett nagyon sok a kedvezőtlen 
döntésből adódó károkozás, illetve a parthasználat megakadályozása, az egyéni érdekek előtérbe 
helyezése. Megfelelő szabályozással ezek javarésze elkerülhetővé válhat, például több településen 
tapasztalható, hogy minden hétvégi háznál külön csónaklejáró van. Ezek sittből, egyéb nem 
megfelelő anyagból épülnek, és minden telek végénél megszakítják az ártéri erdő folytonosságát. 
Itt megoldás lehetne a nagyobb, stabil építésű közös lejáró. A másik jellemző eset – pl.: a 
nagymarosi Sólyom-szigeten – a part elfoglalása, így magasabb vízállásnál a part nem járható, 
illetve csak az úgymond magánterületekre való behatolással lehet továbbjutni. 
 Változásnak kell bekövetkezni azon a téren, hogy az egyes hatóságok, önkormányzatok és 
magánszemélyek a saját hatáskörükben, hosszútávú érdekeket követve lépjenek fel az ésszerű 
parthasználat elősegítése érdekében – ezzel együtt a Duna védelmében, mely a természeti 
területek és értékek fennmaradásának záloga. 
 

 Az alábbi táblázatok kiindulópontként szolgálnak a későbbi hivatkozások eseteiben, mivel 
ezek tartalmazzák a Dunakanyar szigetei és zátonyai, a csatlakozó (jelentősebb) nedves területek, 
a dunai kősarkantyúk valamint az Esztergom-Budapest között a Dunába torkolló mellékvizek 
jelentőségét és állapotértékelését. 
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13. táblázat: A Dunakanyar szigetei és zátonyai 
 

Fkm. Név Település a. b. c. d. e. 
1721-19 Prímás-sziget Esztergom + - + - + 
1717-15 Garamtoroki-sziget Garamkövesd (SK) - - - - - 
1717 Garamtoroki-zátony Garamkövesd (SK) - - - - - 
1713-11 Helemba-sziget Esztergom - - - - + 
1713-12 Fogarasi-sziget Esztergom + + - - - 
1711 Törpe-sziget Esztergom - - - - - 
1710-09 Szobi-zátonyok Szob - - - - - 
1708 Ipolytoroki-zátony Szob - - - - - 
1707 Kis szobi-zátony Szob - - - - - 
1694-93 Sólyom-sziget Nagymaros + + + - + 
1692 Nagymarosi-zátony Nagymaros - - - - - 
1692-91 Névtelen-szigetek Kismaros - - - - - 
1691-90 Kismarosi-sziget Kismaros + + + a + 
1689-88 Verőcei-sziget Kisoroszi + + + a-b - 
1688-87 Kőérgáti-sziget Kisoroszi + + + a-b - 
1685-84 Martuska-sziget Tahitótfalu + + + a-b - 
1684-83 Kompkötő-sziget Vác + + - a-b - 
1683-82 Buki-sziget Vác + + + b + 
1682-80 Torda-sziget Tahitótfalu + + - a-b - 
1682-80 Révész-sziget Tahitótfalu + + + a-b - 
1677-76 Égető-sziget Vác + + - a-b - 
1670-69 Gödi-sziget Göd + + - a - 
1667-66 Szürkő-sziget Szigetmonostor - - - - + 
1657-55 Palotai-sziget Budapest + + + b - 
1655-53 Nép-sziget Budapest + + - - - 
1654-51 Óbudai-sziget Budapest + - - - + 
25-21 Kecske-sziget Tahitótfalu + + + a-b - 
15 Kacsa-sziget Pócsmegyer - - - - - 
11 Pap-sziget Szentendre + - - - + 
5 Tündér-sziget Szigetmonostor - + + a - 
5-4 Luppa-sziget Budapest - - - - + 

 

Jelmagyarázat 
a. lezárás (keresztmű) (17 sziget) 
b. jelentős mellékág-feliszapolódás (17 sziget) 
c. parthoz csatolódás, beolvadás megtörtént (11 sziget) 
d. védelem (a: Duna-Ipoly NP.; b: Fővárosi és DMR Vízművek Rt.) (13 sziget) 
e. épületek, nyaralók megléte stb. (9 sziget) 

 
 

14. táblázat: A Duna csatlakozó, fontos nedves élőhelyei (wetlands) 
 

Fkm. Név Település Típus Jelentőség 
    botanikai zoológiai 

1708-07 Hideg-rét Szob ártéri kaszálók ++ ++
1707+ Damásdi-rét Ipolydamásd mocsárrétek +++ +++
1707-05 Pilismaróti-öböl Pilismarót mesterséges öböl - +++
1702-01 Duna-dűlő Pilismarót belvizes rétek, szántók + +
1697-96 Visegrádi-öböl Visegrád mesterséges öböl - ++
1690-92 Duna-dűlő Kismaros ártéri kaszálók ++ ++
1678 Ligeti-tó Vác mocsarasodó tó + +
1675 holtág Sződliget feltöltődött holtág +++ ++
1674 Sződrákosi-tavak Sződliget mocsarasodó tavak + ++
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1671 holtág Göd feltöltődött holtág + ++
26-24 Bogdányi-sík Dunabogdány belvizes rétek, szántók + +
5-4 Merzsáni-tó Szigetmonostor mocsarasodó tó + +++

 

Jelmagyarázat 
+++ igen jelentős szaporodó és élőhely 
++ jelentős szaporodó és élőhely 
+ időszakos vagy alkalmi jelentőségű élőhely 
- jelentőség nélküli élőhely 

 
15. táblázat: A Dunába torkolló mellékvizek 

 

Fkm Név Település Jelentőség Állapot 
1716 Garam Garamkövesd (SK) +++ ++ 
1714 Csenke-p. Esztergom ? ? 
1711 Helembai-p. Helemba (SK) ? ? 
1711 Búbánatvölgy Esztergom ++ + 
1708 Basaharci-p. Esztergom ? ? 
1708 Ipoly Szob +++ ++ 
1703 Malom-völgyi-p. Zebegény ++ ++ 
1702 Pilismaróti-p. Pilismarót - + 
1701 Köves-p. Dömös ? ? 
1700 Malomp. Dömös + + 
1697 Ágas-p. Visegrád ? ? 
1695 Apátkúti-p. Visegrád +++ ++ 
1690 Mosoni-p. Kismaros - - 
1688 Morgó-p. Verőce +++ ++ 
1682 Felső-Gombás-p. Vác - - 
1678 Gombás-p. Vác + + 
1674 Sződrákos-p. Sződliget ++ ++ 
1670 Ilka-p. Göd + + 
1658 Szilas-p. Budapest + + 
1652 Rákos-p. Budapest + + 
28 Csádri-p. Dunabogdány ? ? 
22 Ásvány-p. Tahitótfalu ? ? 
20 Ugró-p. Tahitótfalu ? ? 
19 Nyulasi-p. Tahitótfalu ? ? 
16 Szénégető-p. Leányfalu ? ? 
13 Sziklás-p. Szentendre ? ? 
12 Sztelin-p. Szentendre ? ? 
11 Sztaravoda Szentendre ? ? 
9 Bükkös-p. Szentendre ++ ++ 
7 Dera-p. Szentendre ? ? 
2 Kis-Sing-p. Budapest ? ? 

 

Jelmagyarázat 

 Jelentőség  Állapot 
+++ igen jelentős szaporodó és élőhely +++ jó állapotúnak mondható 
++ jelentős szaporodó és élőhely ++ kevésbé jó, rontott, rossz szakaszok is vannak 
+ alkalmi vagy csökkent jelentőségű + rontott szakaszai túlsúlyban vannak 
- jelentőség nélküli élőhely - teljesen szabályozott, nem „élővíz” 
? értékei nem kellően ismertek ? értékei nem kellően ismertek 
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16. táblázat: A Duna sodrásterelő párhuzamművei (kősarkantyúi) 
 

Fkm. Darab Település Jelentőség 
   madarak halak 

1720 1 Esztergom - +
1715 1 Esztergom + +
1714 2 Esztergom + ++
1682 1 Vác ++ +
1681 1 Vác ++ +
1680 1 Vác ++ ++
1675 2 Sződliget +++ ++
1673 2 Sződliget ++ ++
1671 2 Göd ++ +
1670 2 Göd + +

 

Jelmagyarázat 
+++ igen jelentős pihenő- és/vagy telelőhely 
++ jelentős pihenő- és/vagy telelőhely 
+ időszakos vagy alkalmi jelentőségű élőhely 
- jelentőség nélküli élőhely 

 
 
5.1. Az ártéri élőhelyek kialakulásának lehetőségei és gátjai 
 
 A területhasználatokat áttekintve a katonai felmérések (1782-1874) térképeinek tanúsága 
szerint a Dunakanyar ártereinél nem volt jellemző a mezőgazdasági hasznosítás. Ez a 
kialakulásból eredő okok (lásd bővebben a 3.1. fejezetben) mellett a nagyfokú erdősültségének, és a 
művelésre alkalmas méretű szigetek hiányának köszönhető. (Nem úgy, mint az Esztergom felett 
lévő, a dunakanyariaknál jóval nagyobb méretű, Táti-szigetek, ahová a mostani szlovák oldalról – 
Ebedről – csónakon jártak át kaszálni és legeltetni a gazdák.) 
 A természetes állapotok az iparosodással és a települések terjeszkedésével egyenes arányban 
számolódtak fel, a parti élőhelyek – elsősorban árvízvédelmi okok miatt – feltöltésre vagy a 
mentett oldalra kerültek, az ártéri erdőkben fafajcsere történt (sokszor tájidegen fajokkal), a 
kiegyenlített vízviszonyok és a hajózhatóság érdekében a Dunakanyar tizenhét szigetét (a 
harmincból) keresztművel lezárták, és tizenöt sodrásterelő kősarkantyút helyeztek el. 
 A folyó azonban újra és újra nekifog, hogy új helyeket teremtsen. Ilyenek élőhelyek 
képződtek, pl. Sződliget és Göd közelében a sodrásterelő sarkantyúk feliszapolódó öbleiben. 
 1990-ben még kisvízkor hatalmas nyílt iszapfelületek voltak a 1673 és 1674 fkm között, 
amit az itt előforduló partimadarak tettek számomra is vonzóvá. Olyan fajok kerültek akkor 
távcső elé, mint a kis goda (Limosa lapponica) vagy a kőforgató (Arenaria interpres), amelynek máig 
ez az egyetlen folyami adata Magyarországról (HARASZTHY, 1998)! 
 Alig több mint tíz év múlva rá sem lehet ismerni a területre: 8-10 méter magas kefesűrű 
fűzerdő borítja az egykori iszappadokat, az átvonuló partimadarak pedig másutt keresik 
táplálékukat. Kérdés, hogy mi lesz ezen erdők sorsa, amelyek hivatalosan (legalábbis a földhivatali 
adatok szintjén) nem is léteznek: mint nyílt víz vannak nyilvántartva… Mindenesetre a természet 
nem vár az ügyintézésre, általunk értékesnek tartott fajok tömegeivel népesíti be a területet. 
 Hasonló a helyzet a szobi és a nagymarosi zátonyokkal is, annyi különbséggel, hogy ezek 
csak kisvíz idején kerülnek a felszínre, akkor viszont mágnesként vonzzák a Dunán időző 
vízimadarakat. A nyári időszakban a madarak mellett (pontosabban helyett) a napozni vágyó 
vízituristák sereglenek ide. 
 A kialakulásnak, a korábbi esetlegesen leromlott élőhelyek javulásának legjelentősebb gátat 
a beépítés vet, hiszen ez számos területen jelentős mértékű feltöltéssel jár együtt és – a majdani 
felépítmény jellegétől függetlenül – az ilyen helyek természeti területként elvesztek. Sajnos mind a 
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mai napig óriási beépítési nyomás van a parti területeken, annak ellenére, hogy az elmúlt években 
pusztító árvizek figyelmeztették az itt élőket és nyaralókat. 
 A közelmúltból hozható legjellemzőbb példa Verőce község helyzete, ahol az 
önkormányzat szerint „valakik illegálisan elkezdték feltölteni” a még megmaradt ártéri területeket 
és az önkormányzat ennek vetett gátat a terület (saját költségen elvégzett) bekerítésével. Más 
kérdés, hogy ezek után a feltöltött területeken építési telkeket jelöltek ki, amelyeket óriási 
összegekért értékesítettek. Sajnos annak ellenére, hogy a feltöltés engedély nélkül történt a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség tudomásul vette az ügyet, mindössze annyi 
pozitív eredmény született, hogy a feltöltéseket (az önkormányzat korábbi terveivel és a jelenleg 
érvényben lévő rendezési tervvel szemben!) tovább nem folytatják. 
 Az is „érthetetlennek” mondható, hogy Nagymaros közvetlenül Kismaros mellé, a falu 
dunaparti – jelenleg kisparcellás művelésű, nagyrészt gyümölcsösökből álló, de természeti 
értékekben még gazdag – területeire tervezi ipari parkjának telepítését. 

 

 

1. kép: Ártéri erdő helyén létesített és részben beépített telkek Verőcén 
 

 A korábbi beépítésekkel ma már nem sokat lehet kezdeni. Sajnos az itt élők és/vagy 
nyaralók rendre elszenvedik a folyó nagy árvizeit, amely után erőteljes lakossági nyomásra 
hivatkozva szoktak jelentős vízrendezési és töltésépítési munkálatokba kezdeni. Ilyennek esett 
áldozatul a Szentendrei-sziget egyik legnagyobb kiterjedésű (védelemre tervezett) homokpusztája, 
amelyet anyagnyerésre jelöltek ki közvetlenül a Duna-Ipoly Nemzeti Park felállása előtt, s a 
munkák (sajnos elkésve történt) leállítása után mind a mai napig rendezetlen, lepusztított 
állapotban van a korábban homoki árvalányhajjal (Stipa borysthenica) borított, egyedülállóan sok, 
terméses csikófarkkal (Ephedra distachya) rendelkező gyep… 

 24



 

 

2. kép: Pusztító árvíz a kismarosi üdülőövezetben 2002 tavaszán 
 
 

 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- A természetes állapotú és természetközeli ártéri élőhelyeket pontosan le kell határolni, s 
azokat természeti területekké kell nyilvánítani. 

- Szorgalmazni kell a helyi védettség elérését valamint a területek természeti állapotának 
megőrzését és fejlesztését. 

- A szigetek (lásd 13. táblázat) mellékágait lezáró keresztműveket el kell bontani, a 
lezáródott részeket (egyedi tervek alapján) meg kell nyitni, az átöblítést akár műszaki 
módszerekkel is biztosítani kell. 

- Az árterekben építési tilalmat kell elrendelni, a természetes vagy természet közeli ártéri 
élőhelyeken építményeket nem szabad elhelyezni. 

- A Dunakanyarban élőket és nyaralókat széles körben tájékoztatni kell az árterek 
természeti értékeiről, a területek sérülékenységéről és fennmaradásuk szükségességéről. 

 
 
5.2. Területhasználati, kezelési problémák 
 
 Az ártéri területeket számos szervezet, hatóság, cég, stb. használja. Sajnos mind a mai napig 
nincs olyan „terv” vagy „központi dokumentum” amely pontosan felosztaná a prioritásokat, 
illetve a jogokat és kötelességeket. Azt hiszem legegyszerűbben az ebből eredő problémákat a 
védett területek példáján lehet a legkönnyebben érzékeltetni, hiszen a természetvédelem – mint 
általában – a Dunakanyarban is megpróbál az emberi mohósággal szembeszállni. 
 Elvileg épp az említettek fentiek okán hozták létre 1997. novemberében kilencedik nemzeti 
parkunkat, amelynek elég csak beleolvasni alapító okiratába [34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 2. 
§ (1)]: „A védetté nyilvánítás célja a Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett 
területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek erdeinek, 
termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, tájképi és történelmi emlékeinek 
a védelme.” 
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5.2.1. Vízügyi problémák 
 
 A Dunakanyar vízgazdálkodása startégiai fontosságú, hiszen ebből a térségből – a 
Szendendrei-sziget vízbázisából – kapja a főváros ivóvízszükségletének 80 %-át; naponta mintegy 
600 ezer m3 ivóvíz kerül kitermelésre.  
 A másik sarkalatos pont a hajózási feltételek folyamatos biztosítása illetőleg az 
árvízvédelem. 
 A Dunakanyar természeti, ezen belül is legfőképpen tájképi értékei visszafordíthatatlanul 
károsodtak az 1977-ben kezdett Bős-Nagymaros vízerőmű-komplex építése majd rehabilitációs 
munkálatai miatt. 
 A jelenlegi állapot sem teljesen megnyugtató, hiszen továbbra is vitatott az ún. hágai döntés 
lényege, s az ebből adódó problémák a Duna szigetközi területén éreztetik hatásukat. Emellett a 
Dunakanyarban is évről-évre felszínre kerülnek újabb helyszínek, ahol „szükségesnek látszik a 
vízlépcsővel kapcsolatos műtárgyak és hidak felépítése”. 
 A vízerőmű okán hozták létre a mintegy 106 ha területű Pilismaróti- és a jóval kisebb, 
mintegy 34 hektáros Visegrádi-öblöt, amelyek az utóbbi néhány évben fontos szerepet töltenek 
be a puhatestű-, a hal- és a madárfauna vonatkozásában. 
 

 

 

3. kép: A Visegrádi-öböl madártávlatból 
 

 Az öblök hasznosítása mind a mai napig vita tárgya, hiszen ugyanúgy igény mutatkozik rá 
mind (legalábbis a nyári félévben) a vízituristák, -sportolók, nyaralók, mind pedig a hajósok, 
uszálydepók részéről. Az öblök halászati hasznosítása sem rendezett. Mindezek okán sok zavarást 
szenvednek el az ősztől-tavaszig itt tartózkodó, telelő vízimadarak is, melyek jelentős számban 
használják az öblöket éjszakázóhelyként. 
 A hajózással kapcsolatos természetvédelmi problémák az esetleges vízszennyezéseken 
keresztül éreztethetik hatásukat, de ezek egyrészt szerencsére nem jellemzőek, másrészt 
semmiféle ellenőrzés alá nem tartoznak (VERRASZTÓ, 1993). A közvetett problémát a hajózás 
érdekében biztosítandó víz- illetőleg medermélység jelenti, melyek okán a kotrások mellett 
(amelyek jelenleg – elvileg – a teljes szakaszon tiltottak, pont a parti területek talajvízsüllyedése és 
ezzel együtt az ivóvízbázisok sérülésének fokozott veszélye miatt) többször felmerült már a 
fenékküszöbök beépítésének lehetősége. 
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 Az egykori nagymértékű mederkotrások (Esztergom, Nagymaros) helyett ma már 
szerencsére csak kisebb mértékű sóderkitermeléseket engedélyeznek, ilyen volt például az elmúlt 
években a természetvédelmi szempontból sokat vitatott, végezetül leállíttatott Kismaros-
Nagymaros közötti ún. jachtkikötőépítés, amelynek égisze alatt a fontos hal- és madárélőhelyet 
jelentő nagymarosi zátonyt bontották hónapokig kotróhajóval. 
 A jelentős mértékű sóderkotrások a vízszint nagymértékű süllyedését (ez a Dunán átlagosan 
2,5 m volt!) és a folyó berágódásához is hozzájárulnak (EIJSACKERS ET AL., 1999). 
 (A jachtkikötőépítések amúgy is rossz emlékeket szülnek, hiszen a kilencvenes évek elején 
egy cég módszeresen próbálta egyes települések – köztük Vác – vezetőit meggyőzni e 
létesítmények szükségességéről, s a kitermelt anyag – azaz a kiváló minőségű dunai kavics, 
amelyre akkor kitermelési moratórium volt érvényben – fejében ingyen végezte volna el a kikötő 
kialakítását. Végezetül Sződligeten jártak sikerrel, ahol egy gyönyörű idős fűzliget helyén található 
ma is a híres kikötő. Zárójelben: ekkoriban hazánkban egy azaz egy darab nyilvántartott jacht 
volt… A kikötőben – elkészülte örömére – egyszer rendeztek jetski-versenyt, azelőtt és azóta csak 
a helyi horgászegyesület használja.) 

 

 

4. kép: A nagymarosi zátony 
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5. kép: A sződligeti jachtkikötő építése 1992 telén 
 

 A hajózási vízmélység – ez a Dunán 2,2-2,7 méter – biztosítása miatt a meder szűkítését 
számos helyen sodrásterelő kősarkantyúval oldották meg. A Dunakanyar területén több mint 
tucatnyi ilyen mű van, amelyek egy részénél a sarkantyú közvetlen közelében feltöltődési, 
iszapolódási folyamatok indultak meg, melyek révén értékes hullámtéri erdők (fűzligetek) jöttek 
létre. Ilyenek vannak Sződliget és Göd között, mintegy kompenzálva az előző okokból fakadó 
élőhelyvesztést. Ezek az új – alig tíz év alatt felnövekedett – erdők nagyban hozzájárulnak az 
ártéri rendszerek működőképességének növekedéséhez, hiszen az itt korábban csak 10-30 
méteres szélességű ártéri sáv 50-80 méteresre szélesedett. 
 Az ivóvíz-gazdálkodás a Duna bal partján hangsúlyosabb, itt több vízmű védterületet 
találunk Újpesttől Nagymarosig, melyek bekerítettségüknél, korlátozott művelési és egyéb 
használati jellegüknél fogva hathatósan járulnak hozzá a természetes élőhelyek és azok fajainak 
védelméhez. A Szentendrei-sziget sokszínű természeti értékeinek megőrzésében oroszlánrész jut 
a Fővárosi Vízművek Rt.-nek, hiszen a 6440 hektáros szigetből 1050 hektár lakosságtól és a 
látogatóktól teljes mértékben elzárt védterületnek minősül (EIJSACKERS ET AL., 1999). 
 Más kérdés, hogy az igen sérülékeny vízbázisokkal hogyan bánik a térség lakossága, illetőleg 
milyen adottságok és lehetőségek vannak ezek védelmére (pl. a Szentendrei-sziget négy települése 
nem csatornázott, s a kommunális hulladék kezelése sem megoldott az egész térségben). Az ilyen 
hiányosságoknak volt köszönhető a nyolcvanas években történt Chinoin szennyezés, amely a váci 
vízbázist „vonta ki a forgalomból” beláthatatlan időkre. 
 
 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- Kívánatos volna a Visegrádi- (1695 fkm) és a Pilismaróti-öböl (1707-05 fkm) időszakos 
(október 1. és április 30.) közötti védelme, az itt telelő vízimadarak nyugalmának 
érdekében. Hasonlóképp a vízivad vadászatát is mellőzni kellene. 

- A parti részek, mellékágak kotrása, a kavics kitermelése csak szabályozott formában, 
előzetes terveknek megfelelően folyhat, rendszeres (természetvédelmi) hatósági 
ellenőrzés mellett. 
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- A vízmű védterületek területhasznosítása folyamán figyelembe kell venni a 
természetvédelmi érdekeket is: 
- A kaszálóként hasznosított területeken a kaszálás csak július 31. után történhet, a 

terület 10 %-át (éves rotációval) érintetlenül kell hagyni. 
- Egyes területeken (védett növények élőhelyén és értékes madárfajok fészkelőhelyén) 

az előzetes természetvédelmi kijelöléseknek megfelelően kell a kaszálást elvégezni. 
- Erdőgazdálkodással érintett területeken felújításkor az őshonos, termőhelynek 

megfelelő fajokat kell előnyben részesíteni, az ápolások során a cserjeszintet meg 
kell hagyni. 

- Az ártéri területeken végzett vízgazdálkodási célú létesítmények, beruházások, kezelési 
feladatok stb. végzése során is szem előtt kell tartani a természetvédelmi szempontokat. 

 
 
5.2.2. Erdőgazdálkodási problémák 
 
 Az ártéri és hullámtéri élőhelyek természetes erdőtársulásai a bokorfüzesek (Salicetum 
purpureae et Salicetum triandrae), a puhafaligetek (Salicetum albae-fragilis) és a keményfaligetek (Fraxino-
pannonicae Ulmetum). A mellékágak pangóvizes helyein mézgás égerek (Alnus glutinosa) csoportjai is 

előfordulhatnak, s itt-ott még a hamvas 
éger (Alnus incana) is megtalálható 
(KIRÁLY & KEVEY, 1999). 

 

 A gazdaságilag hasznosított, 
üzemtervezett erdők ezzel szemben 
mesterségesen telepített, tájidegen 
fajokból – pl. nemesnyárak (Populus x 
euamericana) vagy fekete dió (Juglans nigra) – 
állnak. 
 Ez utóbbiak területfoglalására 
hozható fel a Szentendrei-sziget példája, 
itt a védett erdők területének több mint 
felén (51,3 %) állnak tájidegen 
állományok, amelyekből 15,2 %-ot 
foglalnak a nemesnyarak és 5,7 %-ot a 
fekete dió. (Ez utóbbit a nemzeti park 
kialakítását közvetlenül megelőző 
időszakban telepítette a gazdálkodó – a 
védetté nyilvánítás ismertsége és a nemzeti 
park területi dolgozóinak kinyilvánított 
aggályai ellenére.) 
 A tájidegen fajok hatását sokszor 
nehéz megítélni, a nemesnyarak kontra 
fekete nyár (Populus nigra) esetében ismert 
a genetikai sodródás; a fekete diónál 
problémát okoz a gyökérkapcsolt 
baktériumok révén való nitrogéndúsulás, 
ezzel együtt a nemkívánatos nitrofil 
gyomnövények térnyerése. 
 

6. kép: Fekete dió (Juglans nigra) telepítés a Szentendrei-sziget magasárterén 
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 Szerencsés módon egyes területeken (leginkább a szigeteken) található fűz-nyár ligeterdők a 
természetes szukcesszió folyamán alakultak ki – erdőtelepítés ezek esetében nem történt. A 
faállományok egészségi állapota jó, bár találhatók kiszáradt vagy száradófélben lévő fák. Jelenlétük 
azonban nem betegség veszélyére figyelmeztet, hanem koruk vagy a természetes szelekció miatt 
ítéltettek pusztulásra (SEREGÉLYES ET AL., 1993). Ezek a holt fákhoz kötődő szaproxilofil és -fág 
élőlények sorának teremtenek otthont. 
 Az ilyen helyeken, ahol nincsenek üzemtervezett erdők, a kezelők (pl. Fővárosi Vízművek 
Rt., Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) a természetes folyamatokat hagyják érvényesülni. 
Üröm az örömben, hogy a beavatkozások elmaradásával intenzíven törnek előre a gyomfafajok, 
így az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és a zöld juhar (Acer negundo), vagy a gyalogakác 
(Amorpha fruticosa). 
 Több helyen tapasztaltam, hogy a kezelő engedélyezi az elöregedett fák kitermelését avagy 
összegyűjtését, amelynek következtében „rendezett erdőkép” alakul ki – igaz számos jellemző, a 
holt fákhoz ragaszkodó faj nélkül. 
 Sajnos egyes társadalmi rétegek lecsúszásával az elmúlt évtizedben megfigyelhető a váci 
ártéri területek faállományának illegális magánjellegű hasznosítása, azaz a fatolvajlás. Ennek 
minden lehetséges formáját tapasztalni lehet a kézifűrészes-kézikocsis módszertől kezdve a 
nagyüzemi stihlfűrészes-teherautós változatig. Az ez elleni fellépés nagyon nehéz, egyrészt egyik 
hatóság sem vállalja ezt fel, másrészt vannak, akiknek a kemény tél tényleges túléléséhez kell az 
eltulajdonított famennyiség (nyilván ők az első módszerrel dolgoznak). 

 

 

7. kép: Illegális fakivágások hullámtéri fűz-nyár ligeterdőben 
 

 Érdekes megfigyelni, hogy a gödi hullámtérben a kilencvenes években még hasznosított (de 
nem telepített) botoló-füzesek a vesszővágás – általam ismeretlen okból történt elmaradásával – 
hogyan változtak át „rendes” erdővé, s ezzel együtt hogy változott meg az ott élő madárfauna, 
hisz’ olyan jellemző fajok eltűnéséhez járult ez hozzá, mint a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus 
phoenicurus). 
 Összegezve elmondható, hogy számos erdőgazdálkodási probléma ismert, amelyek 
megoldásához nem nélkülözhető a legkülönbözőbb hatóságok és kezelő szervek tényleges, 
működőképes összefogása. 
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 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- Az ökológiai hálózat megfelelő működése érdekében a természetes állapotú társulások 
térnyerése kívánatos. Ezt minden lehetséges módon és eszközzel elő kell segíteni. 

- Üzemtervezett ligeterdőknél a vágásérettségi kort a lehetséges maximumra kell emelni; 
tarvágások esetében a kis területű (max. 2 ha) vágásokat kell előnyben részesíteni. 

- Mesterséges erdősítéseket nem szabad sem a természetes erdőállományok, sem a 
meglévő ártéri kaszálók rovására végezni. 

- A gyomfákat az erdőnevelés során el kell távolítani, terjedésüket meg kell akadályozni. 
- Gondoskodni kell arról, hogy a jelenleg egykorú állományok saját genetikai anyagukból, 

természetesen újuljanak fel. 
- A szigetekre és a védett területekre nem telepíthető tájidegen fafaj, a jelenleg 

állományban lévők lecserélésével nem szabad vágásérettségüket megvárni. 
- Az ártéri erdőkben a száradék gyűjtését és az elhalt fák kitermelését be kell szüntetni. 
- Az egyes korlátozó előírásokat az üzemtervezés során az erdőállomány-gazdálkodási 

tervekben is rögzíteni kell. 
- A vízgazdálkodási célokat szolgáló erdőtelepítéseket hazai fajokból kell ki- illetve 

átalakítani. 
- A lehetőségek szerint szorgalmazni kell a botoló-füzesek telepítését, a fűzbotolás újbóli 

elterjedését. 
 
 
5.3. Hal- és vadgazdálkodás, horgászat 
 
5.3.1. Halgazdálkodás és horgászat 
 
 A Dunakanyar területén – az Ipoly torkolatától a Szentendrei-sziget déli csúcsáig (1708-
1657 fkm) – az Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet gyakorolja a halászati jogokat. 
 A szövetkezet hét főállású halászt foglalkoztat, emellett 20-22 kisszerszámos (táplis) 
engedélyt ad ki évente. Az üzemi halászat 120-150 q/év fogást jelent. 
 A Szövetkezet évente a fenti szakaszra mintegy 5000 darab területi jegyet ad ki 
sporthorgászok részére, akik a Dunakanyar mintegy másféltucatnyi horgászegyesületébe tartoznak 
(a Pilismaróti-öböl és a Szob-Esztergom közti Duna más kezelésbe tartozik, oda mintegy 500 
illetve 2500 területjegyet adnak ki évente). A horgászat 100-110 q/év fogást ad, s ennek is – mint 
a halászatnak – zömét (75 %-át) keszegfélék adják (BAJI Gyula szóbeli közlése). 
 Mindezek mellett a Dunakanyar területén még az engedéllyel rendelkező – nem hogy az 
engedély nélküli – horgászlétszám is megbecsülhetetlen. (Sajnos az utóbbiak minden bizonnyal 
nagyságrendekkel nagyobb létszámban vannak.) 
 Az ártéri élőhelyeken végzett horgászat természetvédelmi jelentőségét a területek 
folyamatos zavarása, a taposási kár és a szemetelés adja. Nem elhanyagolható tény, hogy a 
horgászathoz kapcsolódó kiépített infrastruktúra sehol sem áll rendelkezésre. A felsorolt 
jelenségektől a még belépési tilalommal védett vízmű-védterületek (pl. a Szentendrei-szigeten) 
sem mentesek. 
 [Most nem érdemes a halászatnak a védett (és nem védett, de ritkuló) halfajokra kifejtett hatással 
foglalkozni, mivel az ellenőrző rendszerek hiánya, avagy elégtelen működése miatt elképzelhetetlen és 
leírhatatlan mennyiségű halat fognak az orvhalászok – legalábbis a váci példák alapján (ahol „hivatalosan” 
is kéttucat körüli csónakos családot tartanak számon).] 
 Természetvédelmi szempontból a horgászat jelenlegi rendszere egyértelműen káros, a 
szabályozás szigorítása és az ellenőrzés fokozása, illetve a szabálysértések megfelelő 
szankcionálása enyhíthet a jelenlegi kedvezőtlen helyzeten. 
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 Négy éve végzett parthasználati vizsgálataink alapján (PATAKI ET AL., 1999) megállapítható, 
hogy a horgászhelyek egy része állandóan vagy alkalmilag jól megközelíthető helyek, így 
közlekedési szempont is érvényesül kiválasztásukkor. Elsősorban egy szűk réteg jár autóval, s 
mivel az sem terepjáró, így a rosszabb útviszonyok (kivált csapadékos időben) erősen 
befolyásolják a meghorgászható helyek számát. Növeli a horgászat lehetőségeit a csónakhasználat. 
Erre konkrét példaként lehet hozni a váci komp alatti területet, vagy a Kismarosi-szigeteket, stb. 
 A Dunakanyar lakossági parthasználati kategóriái között a horgászat eltérő jelentőséggel 
szerepel, de a horgászok között a helyben élők szinte mindenütt a döntő többséget alkotják. 
 A megfigyelt parthasználati események közül a horgászás szerepelt a legnagyobb arányban 
(36%). A 210 km-nyi partszakasz szinte minden részén hasonló eséllyel találkozhatunk magányos 
horgászokkal, de főként a gyorsabb folyású dunakanyari területeken jobban tömörülnek a néhány 
csendesebb öblözet környékén (Pilismaróti-öböl, Visegrádi-öböl, szigetek környéke). 
 
 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- A feliszapolódó mellékágú szigetek (lásd 13. táblázat) rehabilitációját – a különböző 
szakmai vizsgálatok után – külön tervek alapján el kell végezni, a mellékágakat meg kell 
nyitni, ezzel biztosítva az értékes, védett és védendő élőhelyek ill. fajok védelmét, a 
szigetek fennmaradását. 

- A dunai szigetek mellékágain, holtágaiban (lásd 13. táblázat), a csatlakozó vizes élőhelyek 
víztereiben (lásd 14. táblázat) és az értékesebb kisvízfolyásokon (lásd 15. táblázat) a 
haltelepítés, halászati tevékenység nem, a horgászat pedig erős korlátozásokkal (térben 
és időben) engedélyezhető. 

- Horgász területjegy nem adható ki a védett és természeti területekre és az azokkal 
határos folyószakaszokra, a kisvízfolyások torkolati részeire. 

- A sodrásterelő kősarkantyúkról illetőleg azok öbleiben (lásd 16. táblázat) horgászati 
tevékenység nem engedélyezhető. 

- A hatósági ellenőrzéseket meg kell szigorítani, a különböző (halászati, 
természetvédelmi, polgári, stb.) hatóságok lehetőség szerinti összefogásával törekedni 
kell az illegális halászat/horgászat visszaszorítására. 

 
 
5.3.2. Vadgazdálkodás 
 
 A Dunakanyart – pontosabban a tárgyalt 70 fkm-es Duna szakaszt – jelenleg közel tucatnyi 
vadásztársaság működési területe érinti. 
 

17. táblázat: A Dunakanyar területén működő vadásztársaságok 
 

Kód Vadásztársaság neve Telephely Terület 
13-570500-1-4-1 Dunakanyar Kittenberger Vt. Szob 6721,10 ha
13-570600-1-2-1 Börzsönyi Borostyán Vt. Szokolya 5503,05 ha
13-570700-4-3-4 Ipoly Erdő Rt. Nagymarosi Erdészete Nagymaros 2969, 54 ha
13-570900-1-3-4 Pilisi Parkerdő Rt. Visegrád 39290,09 ha
13-571000-1-4-1 Szentendre-szigeti Szakszövetkezet Tahitótfalu 7154, 98 ha
13-571100-1-4-1 Vácdukai Szikra Vt. Vácduka 6209,04 ha
13-571400-1-3-0 5714. sz. vadászterület Sződ 7651,10 ha
13-572000-1-4-1 Pilisvölgye Vt. Budakalász 8202,59 ha
13-572100-1-4-1 Fáy András Vt. Dunakeszi 7813,63 ha
13-572200-1-4-1 Nadler Herbert Vt. Szada 6927,27 ha

 

 32



 Az egyes társaságok működési területének természetesen csak töredéke esik a Duna ártéri 
részeire. A nagyvadgazdálkodás (a területek jellege miatt) gyakorlatilag ismeretlen foglalom, hiszen 
az ebbe a körbe tartozó fajok csak váltóvadként vannak jelen, kimutatható hatást, 
természetvédelmi problémát nem okozva. 
 A vadgazdálkodás egyedül az apró- és ezen belül is a vízivadat érinti. Ez utóbbiak terítéke 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár nyilvántartása szerint az alábbiak szerint alakult az elmúlt 
évtizedben. 
 

18. táblázat: A Dunakanyar vízivad-terítékadatai – db/év (1990-1999) 
 

Fajok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 Átlag
Vetési lúd (Anser fabalis) 0 0 4 9 45 6 17 2 6 9,9
Nagy lilik (Anser albifrons) 0 0 10 0 12 0 0 0 0 2,4
Vadlúd (Anser spp.) 24 20 14 9 57 6 0 0 0 14,4
Csörgő réce (Anas crecca) 0 0 14 12 26 11 7 16 0 9,6
Tőkés réce (Anas platyrhynchos) 0 0 493 347 367 374 301 129 235 249,6
Böjti réce (Anas querquedula) 0 0 0 10 11 10 0 0 0 3,4
Barátréce (Aythya ferina) 0 0 0 0 10 10 0 0 0 2,2
Kerceréce (Bucephala clangula) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,2
Szárcsa (Fulica atra) 0 0 2 0 0 0 1 12 0 1,7

 
 A közölt adatok tekintetében a Dunakanyarban lévő vízivadgazdálkodás „jelképesnek” 
tekinthető, bár korlátozó tényezőként könyvelhető el a terület jellege (szűk partok, nagyfokú 
beépítettség) és egyes részek természetvédelmi oltalma. 
 Az itt működő tíz vadásztársaság közül eddig a Vác környékén működő kettő 
vadgazdálkodási üzemtervébe nyertem betekintést. 
 A „Vácdukai Szikra Vadásztársaság”, és az „5714. sz. vadászterület” vízivaddal való 
gazdálkodása a települések közelsége, a Duna területükön belüli periférikus elhelyezkedése és a 
nemzeti park általi (részbeni) védettsége révén elhanyagolt. 
 A tőkés réce (Anas platyrhynchos) szabadterületi terítéknagysága (átl. 30, illetve 111 pd/év) 
csekély, és az elejtett madarak sem feltétlenül a Dunáról származnak. 
 A Vácdukai Szikra Vt. üzemtervi előírásai szerint: „…tekintettel arra, hogy a Duna-parton 
kerékpárút van kiépítve és a sétálók, kocogók száma is igen jelentős, ezért különös gondot kell 
fordítani ezen helyek közelében történő vadászatok idején a balesetek megelőzésére és az 
emberek természetet (állatokat) védő erkölcsi érzékenységére.” 
 Az 5714. sz. vadászterületen pedig a vízivad élőhelykezelésének és állományhasznosításának 
vonatkozásában azt közlik, hogy: „…a vadonélő réceállománnyal való gazdálkodás a terület 
jellege miatt nem tervezhető.” 
 A fentiek – tapasztalataim szerint – nagy részben vonatkoztathatók a többi vadásztársaságra 
is. A vízivadfajok állományára a dunakanyari hasznosítás (átlag 300 pd/év) nem gyakorol 
érzékelhető nyomást, ellenben a vadászati módok annál inkább meghatározóak lehetnek, hiszen a 
területen fontos pihenő- és éjszakázóhelyek találhatók. 
 Szerencsés módon a Dunakanyarban eddig nem volt jellemző a külföldi – vízivadra  
specializálódott – vendégvadászok jelenléte. Ez számos olyan problémától mentesítette a terület 
madárvilágát, melyeket a jövőben is célszerű elkerülni. 
 [Sajnálatos tény azonban, hogy 2001. január 25-én egy elpusztult nagy kócsagot (Egretta alba) 
találtam a sződligeti Dunán, amelyen jól kivehető volt a sörétszemek behatolási nyoma. A madár már 
hetek óta a területen tartózkodott, behatárolt mozgáskörzete volt. 
 2002. január 12-én LAPOSA Dávid barátom figyelt meg egy nehezen mozgó Steller-pehelyrécét 
(Polysticta stelleri) a Pilismaróti-öbölben, amelyet másnap elpusztulva talált. A boncolás során kiderült, hogy 
egy sörétszem okozta sebzés miatt olyan szerencsétlenül zuhant le a madár, hogy – bár a lövést túlélhette 
volna – teljesen összetörte magát. E fajnak egyébként ez volt az első magyar, és egyben Kárpát-medencei 
adata!] 
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 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- A 11/2000. (III. 27.) FVM rendelet 3. melléklet II. fejezet 15. pontjának értelmében 
vadászati kíméleti terület az összes dunai zátony Rácalmás és az országhatár között. Ezt 
a listát ki kell kibővíteni úgy, hogy a korlátozás a Dunakanyar zátonyain (lásd 13. 
táblázat) is érvényesülhessen. 

- Az 1996. évi LV. törvény – mely a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szól – 37. § e. pontjának értelmében elrendelhető hatósági vadászati tilalom 
is. Ez – tekintve a Dunakanyar nemzetközi szinten is jegyzett madártani jelentőségét – 
szükséges lenne, legalább a szigetek, és a jól körülhatárolható pihenőhelyek (zátonyok, 
öblök, mellékágak, kőszórások, stb.) (lásd 13., 14., és 15. táblázat) esetében. 

- Az ártéri területeken nem alakítható ki és nem tartható fenn vadmegtartó és 
vadcsalogató létesítmény (sózó, etető, stb.). 

- Az országosan védett területek esetében a vízimadarak vadászatának teljes betiltása 
kívánatos. 

 
 
5.4. Üdülés, idegenforgalom, sport 
 
 A Dunakanyar hazánk egyik kiemelt idegenforgalmi jelentőségű területe. Az évről-évre ide 
látogató, szabadidejét – több-kevesebb ideig – itt töltő embertömeg természeti környezetre rótt 
terhelő hatása nem kétséges. 
 Bár természetesen az átlag látogató nem az árterekre kíváncsi, nyilvánvaló, hogy a 
kiszolgáló létesítmények, a kellemes időtöltéshez szükséges infrastruktúra, és az ehhez 
kapcsolható parthasználati formák (fürdőzés, vízisportok, stb.) a természetes élőhelyek rovására 
történnek. 
 Példának hozható fel a Szentendrei-sziget esete, ahol – részben a településeket közvetlenül 
határoló, részben távolabbi, egykori zártkertek helyén – összességében 700 ha kiterjedésű 
területen kialakított, egyenként 2-300 m2 nagyságú ingatlanokon hétvégi házak épültek. Az 
üdülőnépesség – a tízezret is meghaladó telekszám alapján – több mint harmincezer főre tehető. 
(Összehasonlításul: a sziget négy településén élők száma alig háromezer!) 
 Sajnálatos módon a keletkező kommunális hulladék és szennyvíz kezelésére az 
üdülőtelepek kialakítása során nem történt intézkedés. Az utak, erdők, a természetvédelmi 
szempontból jelentős területek peremét kísérő szemétlerakások figyelmeztetnek arra, hogy a 
területen szükséges infrastruktúra kiépítése nem halasztható tovább. 
 Speciális helyzetű a sziget északi csúcsán kialakult kemping, amely a környék egyik legszebb 
idős puhafaligete. Ide már az ötvenes évektől jártak vadevezősök, akik hosszabb-rövidebb ideig 
szálltak meg e kiváló természeti adottságú területen (GÁNTI, 1983). Úgy adódott, hogy az idők 
folyamán egyre több evezős és pihenni vágyó ember kereste fel és ismerte meg ezt a területet, 
ahol ilyen formán a spontán kialakult „kempinget” kényszerből legalizálták. Mindenesetre a 
jelenlegi látogatottság igen súlyos terhelést gyakorol erre a – még ma is sok természeti értéket 
őrző – helyre. 
 Az üdülőnépességből adódó terhelések a nyári félévben növekednek meg jelentősen, 
amikor a „dunai élet” beindul. 
 A fentiekben elmondott szigetcsúcsi példa másutt sem ismeretlen. A fürdőzésre, napozásra 
csábító területek „teljesen véletlenül” egybeesnek a legjobb természeti területekkel. Mindez 
nyilvánvaló, hiszen a városi ember megpróbál minél jobban a „zöldbe” menni, miközben az 
senkit sem foglalkoztat, hogy milyen hatással van a természeti értékekre pl. egy-egy szigeten a 
napi százas vagy akár ezres nagyságrendű (az infrastruktúrát teljes mértékben nélkülöző) „pihenő” 
embertömeg. 
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 A szigetekre való húzódáshoz az is hozzájárul, hogy a partok beépítettsége még mindig 
fokozódik (pl. a kerékpárutak árvízvédő töltésének megépítésével) illetve, hogy pl. Vác a folyó 
átalakulása/alakítása okán elveszítette egykor több mint 10 kilométer hosszú homokos partját, 
úgyhogy mára csak a szigetek partoldalai elégíthetik ki a strandolók igényeit. 
 Félő, hogy nem a Szentendrei-sziget csúcsa lesz az egyetlen hely, ahol kényszerből kell 
legalizálni a kempingeket, vagy a még engedély nélkül működő létesítményeket… 
 A parthasználati felmérések (PATAKI ET AL., 1999) eredményeképp érdekes ellentétek 
bontakoztak ki a különböző települések Dunához való viszonyai, parthasználati módszerei 
szempontjából. 
 Természetesen minden település más és más módon viszonyul a folyóhoz, de 
megállapítható, hogy a Duna jobb partján fekvő települések nagyobb hangsúlyt fektetnek 
idegenforgalmukra, adottságaikat jobban kihasználják, bár a városok – különösen Esztergom és 
Szentendre – kevésbé nyitottak a Dunára. Ezt többek között az is okozza, hogy a Visegrádi-
szoros felett a folyó sodra gyors, nincsenek kedvező fekvésű partok, s így a városok szerkezete is 
inkább elfordul a Dunától (ez különösen Esztergomnál érzékelhető, itt a házak hátsó fele ötlik a 
víz felől érkezők szemébe). Szentendre esetében a Duna-part hangulata adott, de a folyótól erős 
fallal van elszigetelve a látogató. 
 A balparti települések rosszabbul sáfárkodnak adottságaikkal, amelyek sokszor 
kedvezőbbek, mint a jobbparton. Vác kivételével – Szobtól Dunakesziig – alig fordítanak 
figyelmet a Duna-part szelíd turizmusba (vagy egyáltalán a turizmusba) való bekapcsolására. 
Megfigyelhető, hogy a kellően át nem gondolt intézkedések még a meglévő helyzeten is rontanak 
(pl. Sződliget – mely az egyik legszebb ártérrel rendelkező település volt – egyszerűen lebontotta 
partját, s rendezetlen állapotú, minimális kihasználtságú jachtkikötőt teremtett. Vácott a még 
egyetlen működő széles strandot vágták át a kerékpárúttal.) 
 A két part között elhelyezkedő Szentendrei-sziget települései szintén speciális helyzetben 
vannak. A meglévő (a legtöbb esetben kiváló) adottságokkal „nem törődnek”, vagy elhanyagolják 
azokat. A négy település egyikének sincs igazi Duna-parti sétánya, vagy kiépített, legális strandja. 
Az idegenből érkezőket is csak egy-két ponton fogadja elfogadható kiszolgálás. 
 A klasszikus értelembe vett turizmus a Dunakanyarban inkább a hegységeket, a Pilis-
Visegrádi tömböt és a Börzsönyt célozza. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel a Dunakanyar 
folyóvölgyi falvainak, területeinek szépségét, és ezért a falusi turizmus is lassan kezd teret hódítani 
(pl. a Szentendrei-szigeten). 
 Az ártéri területek feltártságához, könnyű megközelíthetőségéhez nagymértékben 
hozzájárult a Budapest-Szob kerékpárút, amely a tervezett 57 km helyett jelenleg még csak Göd 
és Szob között, 44 km-es hosszban üzemel. (Bár így is hazánk egyik leghosszabb kerékpárútja.) 
 A kerékpárút a folyó partján halad részben a már meglévő árvízvédelmi töltések koronáján, 
részben (és ez a természetvédelmi szempontból rosszabb) az ártéri erdőkben, jónéhány helyen 
(pl. Sződliget-Vác, vagy Kismaros-Nagymaros között) szinte kettévágva azt. 
 Túl azon, hogy vitathatatlan szükség van erre a létesítményre, sajnálattal kellett tudomásul 
venni, hogy számos helyen az elkeskenyedett ártéri ökoszisztémák utolsó esélyét játszotta el a 
kerékpárút. A megépülés után jelentkező nagymértékű emberi zavarás okán tűntek el, pl. a Vác 
környéki részekről a nagytestű gázló- és egyes ragadozómadarak, vagy csappant meg olyan 
jellemző költőfajok állománya, mint a kerti geze (Hippolais icterina). 
 Az ártéri élőhelyeket is érintő szakmai turizmus mértéke nem ismert, de leginkább a 
vonuláskori madármegfigyelés sorolható ide, amely viszonylag sok embert vonz, illetve a 
szemléletformálás eszközeként is működik a minden évben megtartott Nemzetközi 
Madármegfigyelő Nap okán. 
 További pozitív példa a szervezett és „kordában tartható” turizmusra a hazai viszonylatban 
egyedülállónak is mondható váci Ártéri Tanösvény, amely 510 m hosszú pallósorával vezeti végig 
a látogatókat egy gyönyörű ártéri erdőn. A Tanösvényre szervezetten érkező csoportok 
szakvezetést is kapnak; az évente regisztrált látogatószám eléri a 15-20 ezer főt! 
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 A sporttevékenységek közül minimálisan érdemes sok szót vesztegetni a vízisportokra.     
Az itt működő (evezős, stb.) egyesületek igen tiszteletreméltó eredményeket (egészen az 
olimpiákon való győzelemig) értek el, edzéseik során csak kis mértékben zavarják az árterek életét. 
A másik csoportba a különböző motorikus járművekkel (versenymotor-csónakok, vízirobogók, 
stb.) végzett sportolás tartozik, ami egyben a parti részek legsúlyosabb kártételét is okozza, a ki és 
beszállításkor, a vízszennyezés valamint a zaj- és egyéb hatások által. 
 
 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- Mielőbb el kell érni, hogy minden sziget (lásd 13. táblázat) természetvédelmi oltalom 
alatt álljon, és aktív természetvédelmi őrszolgálat működjön rajtuk. 

- A szigetek parti sávjában meg kell tiltani a csónakkal való kikötést és a napozást, 
fürdőzést, (vad)kempingezést. Mindezt figyelemfelkeltő táblák kihelyezése mellett 
aktívan – az állami és polgári természetőrök révén – kell ellenőrizni. 

- A szigeteken (lásd 13. táblázat) és természetes ártéri élőhelyeken semmiféle 
infrastruktúra, kiszolgáló létesítmény nem helyezhető el. 

- A települések már meglévő strandjainak infrastrukturális fejlesztését szorgalmazni kell, 
el kell érni, hogy megfelelő minőségű szolgáltatások álljanak rendelkezésre. 

- Az ártéri területeken nem szabad túraútvonalakat kijelölni, létrehozni. 
- A védett területeken az intenzív kerékpáros turizmus nem engedhető meg, a kiszolgáló 

létesítményeket a védett és az ártéri területen kívül kell elhelyezni. 
- Az ártéri területeken nem engedélyezhető semmilyen technikai sport, lovaglás, vagy a 

védett természeti értékeket potenciálisan károsító bármilyen sporttevékenység. 
- A szigetek mellékágaiban (lásd 13. táblázat) mindennemű vízisport-tevékenység tilos, a 

robbanómotoros csónakokkal való bejárást meg kell tiltani. 
- Az oktatás keretében szaporítani kell az árterek szerepének megismertetésére szolgáló – 

iskolán kívüli – terepi foglalkozásokat, tanösvénylátogatásokat, ártéri erdei iskolai 
programokat, stb. 

- A jelentősebb madárvonulási pontokon (ártéri területek határán) megfigyelőhelyek, 
tornyok kiépítése célszerű. 

 
 
5.5. Az árterek természetvédelem helyzete 
 
 A 46/1999. (III.18.) kormányrendelet értelmében a magyarországi hullámterek – amelyek 
az ökológiai hálózat szerves részei – természeti területként kezelendők. 
 A természeti területekre vonatkozó előírásokat az 1996. évi LIII. törvény tartalmazza, így 
pl. bizonyos tevékenységek csak a nemzeti park igazgatóság hozzájárulásával, engedélyével 
végezhetők, a hullámterekben tilos új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése [13. § (1)], 
stb. 
 
 
5.5.1. Természeti viszonyok 
 
 A Dunakanyar hullám- és ártéri élőhelyeinek értékelését már 1993 során megpróbáltuk 
elvégezni. Akkor DR. SEREGÉLYES Tibor útmutatásai alapján háromfokozatú skála szolgálta az 
értékelés alapját (MEGYERI ET AL., 1993). 
 Az elmúlt tíz évben számos változás állt be, melyek alapján ez az értékelés már idejétmúlttá 
vált, ezért saját ismereteim alapján az alábbiakban próbálok meg egyfajta értékelést adni az ártéri 
élőhelyek természeti állapotáról. 
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2. térkép: A Dunakanyar ártereinek állapotértékelése 
 

 Az elmúlt tíz évben a szembetűnő, hirtelen fellépő negatív változások mellett pozitívnak 
ítélhető változások is bekövetkeztek, amelyek bár nem olyan látványosak, mégis bizakodásra 
adnak okot. Ide vehetők egyes érzékeny növény- és állatfajok megjelenése, mint amilyen egyes 
orchideák vagy nagytestű, zavarásra érzékeny állatfajok megtelepedése, rendszeres előfordulása. 
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 Megállapítható, hogy egyes 
orchideák a korábbi vizsgálatokhoz 
képest jóval elterjedtebbek illetőleg 
olyan helyekre is visszatelepültek, ahol 
korábban (természetesen lehet, hogy 
csak időleges) eltűnésüket detektáltuk. 
Új fajok is megjelentek, így például 
több helyen megtaláltuk az elbai és a 
Tallós nőszőfű (Epipactis albensis, 
Epipactis tallosii) állományait (lásd 3. 
táblázat). 
 E kis termetű fajoknál jóval 
feltűnőbb a szibériai és a fátyolos 
nőszirom (Iris sibirica, Iris spuria) 
megjelenése pl. Sződliget térségében, 
ahol korábban nem ismert, erős 
állománya alakult ki, vagy a 
Szentendrei-szigeten, ahol térségi 
szinten is kiemelkedő méretű 
populáció „telepedett” meg 
(SELMECZI, 2001a). 
 A csendes mellékágakhoz, 
iszapos felületekhez kötődő fajok 
megjelenése is pozitív jelzésként 
értelmezhető, ilyenek a sulyom (Trapa 
natans) vagy a nyílfű (Sagittaria 
sagittifolia) megtelepedése Vác és 
Kismaros egyes szigeteinek 
mellékágaiban. 
 Ugyanakkor – bár ezek 
terjedését igen nehézkesen lehet 
nyomon követni – feltűnővé vált egyes 
amerikai eredetű szőlőfajok (Vitis spp.) 
erőteljes térfoglalása (pl. Kismaros-
Nagymaros táján), míg pl. a szintén 
problémásnak minősíthető süntök 
(Echinocystis lobata) az elmúlt 10 évben 
(legalábbis Göd és Vác közötti szakasz 
ártereiben) nem terjedt szét, 
megmaradt az „először birtokba vett” 
néhány négyzetméteres foltokon. 
Ezzel szemben a zöld juhar (Acer 
negundo) számos helyen teljesen 
átalakította a korábbi fűzligetek képét, 
ez a faj erősen gyomosít a Dunakanyar 
területén is, ahol az amúgy is keskeny 
ártéri, hullámtéri élőhelyek leromlását 
gyorsítja. 
 

 

3. térkép: A váci ártéri területek élőhelytípusai 
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 Az állatfajok köréből is lehetne invádor-példákat hozni, de csekély mértékű az erre irányuló 
vizsgálat. A régebben sokat emlegetett vándorkagyló (Dreissena polymorpha) több telepe minden 
bizonnyal megsemmisült, de ezt csak az őket fogyasztó bukórécék tömegeinek áthelyeződése, 
korábban kedvelt táplálkozóhelyeik elnéptelenedése mutatja. 
 Érdekes adalék a bokorfüzesekhez kötődő halvány geze (Hippolais pallida) felbukkanása. E 
balkáni eredetű faj nagyobb folyóink árterein keresztül hódította meg a Kárpát-medence neki 
megfelelő élőhelyeit, s mára pl. a Szigetköz területén is erős állománya él. Mindennek ellenére 
egyetlen megfigyelést leszámítva (SELMECZI, 1994) a tudatos keresés ellenére sem sikerült 
rendszeres előfordulását avagy fészkelését bizonyítani a Dunakanyar területén, holott a megfelelő 
élőhelyek rendelkezésre állnak. 
 A nagytestű, zavarásra érzékeny fajok közül a rétisast (Haliaeetus albicilla) és a hódot (Castor 
fiber) emelhetjük ki. Utóbbi faj a Dunakanyar egy pontján a kilencvenes évek végén telepedett 
meg, s bár várat is épített, szaporodását eleddig nem sikerült bizonyítani. 
 A rétisas (Haliaeetus albicilla) 1993-ban bukkant fel először, a téli récecsapatok kísérőjeként. 
Azóta több mint száz megfigyelési adat mutatja, hogy a faj megfelelő táplálkozó- és 
pihenőhelyeket talál, s rendszeressé vált a Dunakanyarban is. Ősztől koratavaszig mutatkozik a 
nagyobb, zavartalanabb ártéri erdőkkel jellemezhető szakaszokon; s mivel egyes részeken (pl. 
Pilismarót térségében) már nászrepülését is megfigyeltük, remélhető, hogy előbb-utóbb sikeres 
fészkelését is elkönyvelhetjük. 
 
 

 

4. térkép: A fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla) előfordulásai a Dunakanyarban 
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 A Dunakanyar ártereinek állapota a vízimadárforgalomra is kihatással van, hiszen a 
megfelelően működő hullámterek egyfelől táplálékforrást, másfelől a parti területeken lévő 
esetleges zavaró hatások (utak, vasutak, települések, stb.) elfedését biztosítják. Az elmúlt nyolc 
szezonban, a november és március közötti időszakban havi egy alkalommal megfigyelt 
vízimadarak faj- és egyedszáma nem változott jelentősen, amely egyebek mellett a jelentős helyek 
zavartalanságának is betudható (SELMECZI, 2002). 
 

2. ábra: A vízimadarak faj- és egyedszámának alakulása 1994-2002 között 
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5.5.2. Adminisztrációs viszonyok 
 
 A Dunakanyar folyóvölgyi – mintegy 17 000 hektárnyi – területéből alig néhány ezer hektár 
élvez természetvédelmi oltalmat, de ebből csak töredék rész jut az ártéri, hullámtéri élőhelyekre. 
 Szerencsére vannak olyan ártéri erdők, szigetek, amelyek már elég rég védettek, mint pl. a 
Martuska-sziget (1974) is. 
 A korábbi megyei védettséget annak megszűntével a legtöbb helyen felváltotta a helyi 
védettség, illetve 1997 novembere óta számos terület kilencedik nemzeti parkunk, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park törzsterületébe tartozik (SELMECZI, 1998). 
 

19. táblázat: A Dunakanyar védett ártéri területei 
 

Fkm. Név Település Védettség Kiterjedés (ha)
1713-11 Helemba-sziget Esztergom Duna-Ipoly NP 19,8910
1713-12 Fogarasi-sziget Esztergom Duna-Ipoly NP 10,2494
1711 Törpe-sziget Esztergom Duna-Ipoly NP 3,7763
1708-07 Hideg-rét Szob Duna-Ipoly NP 46,6361
1698-95 Dömös-Visegrád partja Dömös-Visegrád Duna-Ipoly NP 30,4381
1691-90 Kismarosi-sziget Kismaros Duna-Ipoly NP 16,9820
1690-80 Szentendrei-sz. északi rész Kisoroszi-Tahitótfalu Duna-Ipoly NP 200,1597
1684-83 Kompkötő-sziget Vác Duna-Ipoly NP 14,6718
1677-76 Égető-sz. és környéke Vác Duna-Ipoly NP 97,1887
1674-73 Sződligeti ártéri terület Sződliget Duna-Ipoly NP 14,5430
1670-69 Gödi-sziget Göd Duna-Ipoly NP 6,305
1665-58 Szentendrei-sz. déli rész Szigetmonostor Duna-Ipoly NP 257,0247
1657-55 Palotai-sziget Budapest helyi védett 69, 7257

Összesen: 787,5915 ha
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 A Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejötte – bár az IUCN elveknek nem felel meg 
maradéktalanul – elengedhetetlenül fontos volt a területek megőrzésének lehetősége 
szempontjából. Természetesen itt nem a passzív védelemre gondolok, hanem a hatósági 
jelenlétre, és a hazai legmagasabb szintű természetvédelmi helyzetre. Javítanivaló még így is akad, 
hiszen a Nemzeti Park őrszolgálata igen leterhelt, így nagy felelőssége van a területen működő 
civil szerveződéseknek is az esetleges problémák észlelésében és a hatósági munka segítésében. 
 A dunai területekre természetvédelmi kezelési terv is készült (SELMECZI, 2001b) amelynek 
elfogadása után remélhetőleg javulni fog a beavatkozások és az aktív (cselekvő) természetvédelmi 
intézkedések aránya is. 
 A jövőben csak remélni lehet a dunai területek részarányának növekedését, amely a teljes 
Dunakanyar ártereinek működőképességét, fejlesztési esélyeit is javítaná. 
 Mindezt nehezíti a jelenlegi földhivatali helyzet, amely miatt egyes területek védetté 
nyilvánítása a hatósági folyamatok során is megakadt, így pl. a váci Gombás-ártér – amelyen 
körülbelül 40 éves fűzliget áll a feltöltődési folyamatok eredményeképpen – jelenleg is egy 
helyrajzi szám alatt van nyilvántartva, mint váci Duna-ág, azaz nyíltvíz. Itt még nem sikerült elérni 
a hrsz megosztást, ezzel együtt a védettséget sem tudták kimondani (ettől függetlenül a hatóságok 
és az önkormányzatok a Nemzeti Park részének tekintik). 
 
 Megoldási, kezelési javaslatok: 
 

- A Nemzeti Park jövőbeli bővítésénél előnyben kell részesíteni az ártéri élőhelyeket, 
amelyeket minél nagyobb arányban be kell vonni a törzsterületbe. 

- A maradék területek helyi védettségét is szorgalmazni kell, valamint fel kell hívni az 
önkormányzatok és a lakosság figyelmét a hullámterek (46/1999. rendelet általi) 
védelmére. 

- El kell érni az árterek helyrajzi számainak mielőbbi pontos meghatározását, a 
földhivatali adatok frissítését. 

- A civil szervezetek összefogásával növelni kell az ártéri területek természetvédelmi 
ellenőrzését (pl. a polgári természetőrök számának növelésével), és a hatósági munka 
elősegítését. 

 
 
6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 Tárgyilagos összefoglalása a fentieknek nem nagyon lehetséges. Dolgozatomban sokrétű, 
több szálon összefüggő problémahalmazt próbáltam megjeleníteni. Ezek közül vannak olyanok, 
amelyek egyszerű megoldásra várnak, és vannak olyanok, amelyek fenyegetnek, s nagyon nehezen 
lesznek kikerülhetők, ha bekövetkeznek. 
 Az alábbi két képpel szeretném inkább a jövőbeni lehetőségeinket vázolni, s csak remélni 
tudom, hogy a jövő Dunakanyarában az első kép lesz a jellemző! 
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8. kép: Természetes állapotú, érintetlen szigetek (Tahitótfalu – Kecske-sziget) 
 

 
 

 

9. kép: Rekreációs céllal beépített, természeti értékeit elveszített sziget (Szentendre – Pap-sziget) 
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7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
 Elsődleges köszönet illeti közvetlen környezetemet, családomat, akik mindig támogatták 
munkámat és minden időben mellettem álltak. 
 A Göncöl Alapítvány munkatársai: HÁZI Judit, KISZEL Vilmos, LÉVAY Attila, PATAKI Zsolt 
a legkülönfélébb témákban nyújtottak segítséget – ezt külön köszönöm. 
 SEVCSIK András és PINTÉR Balázs szakmai korrekciói nélkülözhetetlenek voltak egyes 
fejezetek elkészülténél. 
 Hálával gondolok BÜKI Józsefre, aki a KvVM Madártani Intézetének könyvtárosaként évek 
óta ellát szakirodalommal. 
 Konzulenseimnek – KIRÁLY Gergelynek és KÉZDY Pálnak – a biztató és útmutató 
ajánlásokat szeretném megköszönni. 
 Külön köszönet illeti DOBROSI Dénest, aki szakmai tapasztalatit megosztva segítette e 
dolgozat jobbítását. 
 A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai, így különösképp BÉKEFI András, DARÁNYI 
László, FÜRI András és TESZÁRY Károly, elsősorban a velük folytatott tanulságos beszélgetésekért 
és vitákért érdemelnek hálát. 
 Ezúton is szeretném minden barátomnak, madarász és botanikus társamnak, kísérőmnek és dunai 
segítőmnek megköszönni eddigi áldozatkész munkáját természetvédelmi törekvéseink kiteljesedésének reményében! 
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