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Magyar Alföld képe a folyószabályozások után
drasztikusan átalakult. Egykor a mai Magyarország te-
rületének 40%-a a folyók ártere volt, ma a töltések közé
szorított folyók szabad „játéktere” az ország területének
kevesebb, mint 2%-ára korlátozódik. Ez egyúttal azt is je-
lenti, hogy a természetközeli élőhelyek jelentősen visz-
szaszorultak. Mindezek ellenére európai összehasonlí-
tásban folyóink még ma is rendkívüli értéket képvisel-
nek. Nem csupán a természeti területeket fűzik láncra,
de többek között ivóvizet adnak, tájképi értékük révén
turisztikai vonzerőt jelentenek, hatásuk sok tekintetben
– gazdasági értelemben is – a vízparttól messzire terjed. 

A WWF, a Föld legtöbb országában tevékenykedő
nemzetközi természetvédelmi szervezet, nem csak
nagy kiterjedésű, érintetlen természeti területek védel-
mével foglalkozik. A szervezet kiemelt céljai között sze-
repel a természeti erőforrások fenntartható használata,
az ember és a természet harmonikus együttélésének
megteremtése. Ma már Magyarországon is sokan úgy
élnek, mintha a reklámok és bevásárlóközpontok vilá-
ga lenne az egyetlen realitás, mintha fogyasztásunkat
korlátlanul növelhetnénk. Valójában a nagyvárosokban
élők ugyanúgy a természet részei, mint a kistelepülések
lakói. A különbség talán csak annyi, hogy a Tisza mel-
lett ma is jobban érzékelhető a természet ereje. Hi-
szünk benne, hogy a következő nemzedékek is boldo-
gulhatnak ezen a tájon, de ehhez szemléletváltásra, a
természettel való kapcsolatunkban több szerénységre
van szükség. Ilyen életmód mellett a természetvédelem
nem cél, hanem mellékhatás lesz.

A WWF Magyarország a Duna mentén 1996-ban
kezdte hód-visszatelepítési programját, 1999 óta dolgo-
zik a Tiszán, és az utóbbi években rendkívül aktív a Rá-
ba és a Dráva mentén is. Nagy folyóink problémáit ma-
gunkban megoldani nem tudjuk, de szeretnénk bemu-
tatni a vízgyűjtőgazdálkodás alapelveit, az egészséges
táplálékot és a folyók mentén élő lakosságnak jövedel-
met biztosító természetkímélő gazdálkodás lehetősége-
it, az áradások problémájának ésszerű megközelítését,
és mindezekkel összefüggésben a különböző érdekek
összehangolásának jelentőségét. 

Tisza-LIFE programunkat 2001-ben indítottuk el. A
LIFE szó angolul annyit tesz, mint „élet”, ám az Euró-
pai Unió szótárában francia mozaikszó (L'Instrument
Financier pour l'Environment), melynek magyar jelen-
tése: Pénzügyi Eszközök a Környezetvédelemért.

A LIFE három fő területen nyújt pénzügyi támoga-
tást: környezetvédelem, természetvédelem és Európán
kívüli tevékenységek. Más-más eszközökkel mindegyik
a környezet helyreállítását célozza. A LIFE 1992-ben
indult, és napjainkig húsz országban közel háromszáz
projekt megvalósítását tette lehetővé. A természetvé-
delmi LIFE a vadon élő növény- és állatvilág megőrzé-
séhez, élőhelyek komplex védelméhez és fajvédelmi
programokhoz nyújt támogatást.

Magyarországon először 2001-ben indult el két
LIFE program, közülük az egyik a Tisza-LIFE. A követ-
kező oldalakon ennek eredményeiről számolunk be.

Bevezető
Legyen a természetvédelem mellékhatás!
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A Tisza nem a mederben folyó vizet jelenti, hanem egy összetett, élő rendszert. A folyó elválaszt-
hatatlan a hullámterétől, a tágabb környezetétől, mint ahogy a Tisza térségében az árvíz, a mező-
gazdaság és a természetvédelem kérdései is elválaszthatatlanok egymástól. 

Természetes szintkülönbségek
A tiszai Alföld nem asztallap simaságú terület. Nagy
szintkülönbségek persze nincsenek. Nagykörűi tanös-
vényünk a cseresznyés belsejében lévő geodéziai torony
94 méteres kilátópontjától leereszkedik a ma is Lapos-
tónak nevezett szántóföldre, melynek legalacsonyabb
pontja 82 méteren van. Mikor még a Tiszát nem szorí-
tották gátak közé, ennél kisebb szintkülönbségek is

meghatározóak voltak. A néhány méteres magaslato-
kon alakultak ki a települések. Ezeken az „ártéri szige-
teken” a legnagyobb víz idején is biztonságban volt az
ember. Mivel az áradás vize messzire szétterülhetett,
csak sekély vízborítás alakult ki, és ha a hegyekből a
szokásosnál nagyobb vízmennyiség zúdult le, az is csak
néhány centiméter vízszintemelkedést eredményezett. 

Folyószabályozás a
mezőgazdaság érdekében
A XIX. században megnövekedett a piaci kereslet a ga-
bonára. A földtulajdonosi réteg saját gazdasági érdeke-
inek érvényesítése érdekében növelni akarta a gabona-
területek nagyságát. Er-
re egyetlen lehetősége az
ártér szántófölddé alakí-
tása volt. A folyót szabá-
lyozták, így a kanyarát-
vágások és a kiépített
töltésrendszer segítségé-
vel az Alföld jelentős ré-
szén megszüntették a
korábbi rendszeres víz-
borítást. A folyó a szabá-
lyozások során elvesztet-
te árterületének 95%-át.
A termőterület jelentősen megnövekedett, és a kezdeti
katasztrófákat (1879. évi szegedi árvíz) követő korrek-
ciók után úgy tűnt, hogy a beavatkozások az árvízi biz-
tonságot is növelték.

Egymásba fonódó problémák
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A magaspart települései gát nélkül is árvízmentes helyek,

legfeljebb a kert alja szalad bele a vízbe.

A vidrát a közvetlen üldözés és

a vizek elszennyeződése még ma is fenyegeti. 

Tiszavirág rajzás. A csoda minden

évben megismétlődik.
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Az árvízvédelem helyzete napjainkban 
A kiépített gátrendszer (más néven töltésrendszer) a
folyó áradásakor a vizet a hullámtérben tartja, ám a
szűkre szabott tér miatt időnként rendkívül magas víz-
szint alakul ki. Az ezredfordulón eleinte még sokan el-
hitték, hogy „az évszázad árvize” valamilyen rendkívü-
li természeti jelenség következménye, ám az évszáza-
dos rekordok néhány évenként megdőltek. Ma már egy-
re többen kezdik megérteni, hogy amíg az ország árvíz-
védelmi stratégiája alapvetően nem változik meg, addig
a folyó évről-évre a gátak átszakításával fenyeget, hi-
szen a fizika törvényei alapján a kis területre összeszo-
rított nagy magasságú víztömeg óriási nyomással terhe-
li az árvízvédelmi töltéseket. 

A gyors levezetést ösztönző beavatkozások az alsóbb
szakaszokon okozhatnak problémát, különösen, ha a
mellékfolyók vagy a torkolat alatti befogadó folyók is
áradnak. Ha a folyó felső szakaszán a gátak megerősíté-
sével és magasításával sikerül szűk mederben levezetni az
áradást, azzal csak növekszik a folyó alsó szakaszán élők
veszélyeztetettsége. Ha már a Felső-Tiszán – és aztán a
Tisza hazai szakaszán sok helyen – visszatartanánk a víz
egy részét, a Tisza és a Duna mentén a délebbi
országokban is jelentősen javulna az árvízi biztonság.

A folyó kanyarulatainak stabilizálása nem engedi ér-
vényesülni a folyó természetes mozgását, munkavégző
energiája így a meder további mélyítését okozza. A folyó
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Amíg az árvizeket nem engedik ki a mentett oldal mélyfekvésű területeire,

Nagykörű fenyegetettsége nem fog csökkenni. 
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rögzítése az egyébként természetesen kialakuló új horda-
lékkupacok, homokpadok megszűnéséhez, ezáltal bizo-
nyos élőhelyek, társulások visszaszorulásához vezet. 

A hullámtér vízlevezető csatornává alakítása gyorsít-
ja a víz sebességét, fokozza a medermélyülést, amely to-
vább sivatagosítja a tájat, rontja a természetes növény-
zet és a termesztett növények életesélyeit, hiszen a kör-
nyező területeken a talajvíz szintje csökken.

A hullámtérben a tájidegen növényfajok (nem ősho-
nos, telepített vagy spontán betelepülő fajok) agresszív
terjedésükkel visszaszorítják a hazai társulásokat, és
sok esetben a gazdálkodást is nehezítik.

Gondok a mezőgazdaságban
A probléma gyökerét Balogh Péter nagykörűi geográ-
fus jól megragadta. Egyik tanulmányában kiszámí-
totta, hogy a Tisza-vidék egészére számolva az árvizek
idején nagyjából annyi többlet víz érkezik, mint amek-
kora ugyanennek a területnek a csapadékhiánya.
„Az árvíz tehát nem arra való, hogy költségesen és ve-
szélyesen átvezessük a területen, hanem hogy pótolja
a rendszerszerű csapadékhiány miatt hiányzó vízmeny-
nyiséget.” 

A hullámtérben (és a mentett oldalon is) a gazdálko-
dást a víz bősége vagy hiánya határozza meg. Tavasz-

szal a vízborítás miatt a szántóföldeken a vetés kés-
het, egyes években a nagyon elhúzódó árvíz miatt
akár ki is maradhat. A gyümölcsösök ápolási munká-
it, a nagyüzemi erdőgazdálkodási műveleteket sokszor
nem lehet elvégezni. Aztán néhány hét múlva más
probléma következik. Szinte még véget sem ért a tava-
szi belvizes időszak, máris kezdődik az aszály. Ez a
mentett oldalon szinte törvényszerűen bekövetkezik.
Ha mégis sikerül jó termést aratni, abban sincs sok
öröm. A szántóföldi terményekből Magyarországon
és egész Európában túltermelés, túlkínálat van. Emi-
att a terményeket az állam súlyos pénzeken felvásárol-
ja, majd ugyancsak súlyos pénzeken raktározza.
A gazdák a támogatási rendszer kiszolgáltatottjai.
Egyre élesebben vetődik fel a kérdés: Mi értelme van
az iparszerű szántóföldi termesztés támogatásának,
ha a megfeszített emberi munkának az az eredménye,
hogy a természet tönkretétele árán eladhatatlan ter-
mények halmozódnak fel? 

Természeti értékek
A folyószabályozás és a mentett oldal felszántása miatt
az egykori ártér természetes élővilága a Tisza-völgy
nagy részén a hullámtérre szorult vissza. Sajnos a hul-
lámtér jelentős részét is tájidegen növények, például
nemesnyár ültetvények foglalják el. Az iparszerű nö-
vénytermesztés és az istállózó állattartás háttérbe szo-
rították az ártéri gazdálkodás hagyományos formáit
(halászat, legelő- és rétgazdálkodás, méhészet, ártéri
gyümölcsészet, stb.), pedig ezek a biológiai sokféleség
megőrzésével összeegyeztethetőek lennének. 

Társadalom
Ma már a Tisza mentén élő emberek többségének meg-
élhetése nem kötődik a folyóhoz. Azok, akik busszal
vagy autóval a közeli városba járnak dolgozni, érthető
módon érzelmileg is távolabb kerülnek a Tiszától, így
nem természetes számukra, hogy óvják a folyó értéke-
it. Pedig ma is sok haszonvételi lehetőséget kínál a táj,
csak bölcsen kellene gazdálkodunk vele.

Az elmúlt évtizedek gazdasági elvárásai és a társa-
dalmi szokások a falvakból való elvándorlást erősítet-
ték. A táj (beleértve a természeti értékeket is) ma a Ti-
sza mentén csak az ember tájgondozó munkája révén
maradhat fenn. A hagyományos tájhasználat szerepé-
nek csökkenése miatt sokan máshol keresnek munkát,
a népesség elöregedik, ami tovább csökkenti a hagyo-
mányos tájhasználat előfordulását. 
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A töltések közé szorított folyó vízszintje áradáskor

a házak tetejével van egy szintben.
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Árvízkezelés, folyógazdálkodás
A hazánkban is érvényes EU Víz Keretirányelv (VKI) ér-
telmében a hazai élővizeket minőségi és mennyiségi
szempontból jó állapotba kell hozni 2015-ig. A VKI a víz-
gyűjtő szemléletű tervezést helyezte előtérbe, ami az ár-
vízkezelés és a vízminőség védelem terén is meghatározó.

Vízminőségvédelem
A VKI hazai bevezetése megköveteli a megfelelő vízmi-
nőség elérését is. A közvetlen szennyezések csökkenté-
sén, megszüntetésén túl a közvetett, például mezőgaz-
dasági eredetű szennyezések csökkentése is kulcsfon-
tosságú. A gazdálkodás módjának átalakítására, az ár-
téri gazdálkodási, tájhasználati formák bevezetésére
programunk keretében néhány mintaterületen példát
adtunk, és az egész Tisza-völgyben hasonló szemléletű
változásokat szorgalmazunk. Ha ezek egyre nagyobb
területen megvalósulnak, a vízminőség is javulni fog.
Az ártéri gazdálkodás műtrágyázást nem igényel, leg-
több formája természetéből adódóan vegyszeres nö-
vényvédelmet sem. Vannak ugyan olyan gazdálkodási
módok (pl. ártéri gyümölcstermesztés), amelyek eseté-
ben nem lehet teljesen kizárni a permetezést, de az ősi
ártéri gyümölcsfajtákra az jellemző, hogy a betegségek-
kel szemben sokkal ellenállóbbak, mint a nagyüzemi
termesztésben jelenleg használt fajták. A vegyszerhasz-

nálat arányait tekintve azt mondhatjuk, hogy míg az in-
tenzív fajtákat egy szezonban 15-20-szor permetezik, az
ártéri hagyományos fajtákat általában 2-3-szor. 

Az áradások kezelése
A Tisza vízgyűjtőterülete rendkívül nagy, tavaszi hóol-
vadáskor a Kárpátokból a nyári vízmennyiség közel
százszorosa érkezik. Ahogy erre már a problémákról
szóló fejezetben is utaltunk, a Tisza árvizének kezelésé-
ben a gyors levezetés helyett a vízmegtartó stratégiának
kell érvényesülnie. Természetesen a hullámtér vízleve-
zető csatornává alakítása az élővilág számára is kedve-
zőtlen. A viták helyi szinten gyakran arról szólnak,
hogy néhány hektár fűz-nyár ligeterdőt fel kell-e áldoz-
ni az árvízi biztonság érdekében. Ám ennél sokkal
többről van szó – egy egészen másfajta szemléletről.
A tervezett lefolyási sávokban a víz gyors lezúdulásá-
nak elősegítése még akkor is elvetendő, ha természeti
értéket közvetlenül nem érint.

A kiszámítható és biztonságos árvízkezelés érdeké-
ben a folyónak nagyobb teret kell adni. Az egyetlen iga-
zi és hosszú távú megoldás az lehet, ha az áradások vi-
zét ellenőrzött körülmények között kivezetjük a men-
tett oldalra. Így lehet a szűk hullámtérben „tomboló”
folyót „megszelídíteni”. Bár a politikusok és vízügyesek

A Tisza és térsége nagyon összetett rendszer. A térség felemelkedését csak egy átfogó, új szem-
léletű megoldás hozatja el, amely nagyban épít az ártéri gazdálkodás több évszázados tapasztala-
taira. A természetes adottságokra alapozott folyógazdálkodás és tájhasználat egyszerre hoz meg-
oldást az árvízi problémára, a mezőgazdaság kihívásaira és a társadalmi-szociális problémákra, mi-
közben a természeti értékek megőrzése is megvalósul. A korszerű folyógazdálkodás a természe-
tes adottságokra alapoz, a kínálkozó lehetőségeket az emberek javára hasznosítja, közben a ter-
mészeti erőforrások bölcs használatával a hosszú távú, fenntartható életet biztosítja.

Megoldás

A tavaszi áradás vízzel tölti fel a hullámtéri rendszereket.

A Lapos-tó medre egykor a tavaszi víztöbbletet fogadta be.

Ma a Tiszától elvágva várja, hogy újra szerephez jusson.
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körében még mindig sokan vész-
tározók építéséről beszélnek,
ma már nem csak a természetvé-
dők hangoztatják, hogy ennél
nagyobb feladatot kell megolda-
nunk. A folyógazdálkodásba az
is beletartozik, hogy az árvízi
(tavaszi) víztöbbletet tartalékol-
juk a nyári, aszályos időszakra.
A mentett oldal mélyfekvésű te-
rületeire kivezetett víz a termé-
szetes domborzat határolta
öblözetekben, a „mélyárterek-
ben” biztonságosan tárolható.
Ez a víztartalék a talaj kapilláris
rendszerén keresztül az egész
Alföld vízháztartását javítja,
közvetlen környezetének mikro-
klímáját az aszályos időszakban nedvesebbé teszi, te-
hát a mezőgazdaság szempontjából is előnyös.

Mezőgazdaság, tájhasználat
Napjainkban nemcsak a mentett oldal, de a hullámtér
mezőgazdasági hasznosítása is szinte kizárólag inten-
zív, nagyipari módszerekkel történik. Ez a rendszer
hosszú távon fenntarthatatlan, a természeti erőfor-
rások kimerülését okozza. A talaj élővilága pusztul, a
vizek szennyeződnek, ráadásul a vadon élő növény- és
állatfajok is károsodnak, egyes területekről eltűnnek,
ami pótolhatatlan veszteséget jelent. Egyáltalán nem
törvényszerű, hogy az emberi tevékenység az ártér élő-
világát pusztítsa.

Természetesen az elmúlt évtizedekben megszokott
szántóföldi növénytermesztés az időszakos vagy
rendszeres vízborítás mellett nem folytatható. Ám
– az eddig is gyakran belvízzel borított – szántók át-
alakítása gazdasági szempontból sem jelent vesztesé-
get.  A mezőgazdaság mai helyzetében kifejezetten
kedvező lenne a tájhasználat váltás, a piacképtelen
termékek előállítása helyett a táji adottságokhoz job-
ban igazodó gazdálkodási formák bevezetése. A több
lábon álló gazdálkodás sokkal jobban illeszkedhet a
természeti, társadalmi és gazdasági adottságokhoz.
A természeti értékek megőrzése és a táj adottságaival
harmonizáló haszonvétel nemcsak elvi lehetőség, de
a gyakorlatban is megvalósítható. Éppen ez ad re-
ményt az erőforrások hosszú távú megmaradására. 

Feltétlenül szükséges az agrár-környezetgazdálkodá-
si intézkedésen belül a komplex ártéri gazdálkodás cél-
program kidolgozása és beindítása, ehhez a megfelelő
források biztosítása. A Tisza mentén az eddig szántó-
gazdálkodásra adott támogatást át kell csoportosítani
az ártéri gazdálkodásra.

A folyótól távolabb a mentett oldali mélyárterek biz-
tosíthatják a legfontosabb természeti feltételt, és ezáltal
a jövedelemszerzés lehetőségeit. Ezekben a mentet ol-
dali víztározókban már kiszámíthatóbbak az áradás jel-
lemzői. A tározókban akkor teremtődnek meg az árté-
ri gazdálkodás feltételei, ha minden évben több-keve-
sebb vízutánpótlás érkezik. A tározóterekben a külön-
böző tájgazdálkodási formák területi elhatárolását a
domborzat, ezáltal a vízszint jelöli ki. Megfelelő vízkor-
mányzó műtárgyakkal az is megvalósítható, hogy a
domborzat meghatározta lehetőségeket a gazdálkodás
érdekében csekély mértékben módosítsák. 

A mentett oldali elárasztott területek
hasznosítási lehetőségei

• Halastó, ívóhely
A terület legmélyebb fekvésű részein a hullámtérből ki-
vezetett vízmennyiség sokáig megmarad. A domborza-
ti viszonyoktól függően akár egész évben másfél-két
méteres vízmélység lehet. Ez a halak számára is elő-
nyös, hiszen a sekély víz hamar felmelegszik, a hűvö-
sebb, mély vízben viszont könnyebben átvészelik a nyá-
ri hőséget. A tó sekélyebb részei a tavaszi, nyári idő-
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szakban jó ívóhelyek és ivadékne-
velők. Halfajaink jelentős része
nem a mederben, hanem az ön-
tésterületeken ívik, ezért az árte-
rek csökkenésével a Tisza halgaz-
dagsága (fajszám és főleg egyed-
szám tekintetében) jelentősen
visszaesett. A Tisza halbőségének fokozása érdekében
az ívóhelyek helyreállítása elsődleges fontosságú. 

A halastó gazdasági hasznosítása kettős. Egyrészt
hosszú távú: a folyóba engedett ivadékok  évek múlva a
halászok zsákmányává válhatnak. Másrészt rövid távú
haszonvételre is van lehetőség: ívás után vagy az őszi le-
halászáskor a tóból a méretes halak kivehetők. A ter-
mészetvédelmi oltalom alatt álló területen ez szigorúan
engedélyköteles tevékenység. 

A nyílt vízfelület jellemző növényei a sulyom és a ru-
caöröm, a látványt a vidrafű rózsaszín és a békatutaj fe-
hér virágai tarkítják. 

• Nádas, gyékényes, zsiókás – parti zóna
A tó vízszintje a nyári párolgás miatt folyamatosan
csökken, területe egyre zsugorodik, így a vízfelület egy
részét fokozatosan elfoglalja a parti nádas, gyékényes,

sásos, zsiókás. A felsorolt
növényállományok tavasz-
szal vízben állnak, ké-
sőbb a tocsogók akár szá-
raz talajú hellyé is válhat-
nak. Jó fészkelőhelyeket
jelentenek a madarak szá-
mára, víz alatti részeik
közt megbújik a haliva-
dék, rovarviláguk is gaz-
dag. Köztük virágkáka,
mocsári nőszirom, nyílfű
tenyészik.

• Rét, legelő, kaszáló, fás legelő – ideális terület a
szürke marhák, bivalyok, kecskék, birkák számára

A magasabb fekvésű részek a tavaszi ár levonulta után
hamarabb válnak szárazzá. A tó visszahúzódása után
az állatok egész nyáron találnak friss zöld legelőt, hi-
szen az ártéri gyepek az időszakos vízborítást jól bírják,
majd a víz lehúzódása után pár héttel az iszapréteg alól

előtörve folyamatosan zöldülnek. A gyepek egy része
kaszálónak kiváló, a többi területen, kivált a cserjésedő
foltokon a legeltetés a megfelelő tájhasználati forma.
Az idegenhonos gyalogakác pl. csak célirányos túllegel-
tetéssel szorítható vissza. A legelő állatok leginkább
szarvasmarhák – főleg a rideg tartású magyar szürke
marha. Erőteljes testalkatú, a szabadban tartást a téli
hidegben is elviseli, a rosszabb minőségű legelőt és téli
takarmányt is jól hasznosítja. A vízibivaly a magyar
szürkénél kicsit érzékenyebb, de azért jól tűri a mosto-
ha körülményeket. A birka és a kecske is alkalmas a bo-
zótirtásos legeltetésre, de a hullámtérben nem veszik
fel a versenyt a marhával. A birka vizes, tocsogós helye-
ken könnyen megbetegszik, a kecskére pedig oda kell fi-
gyelni, mert nemcsak az irtandó bozótost, de minden
más növényzetet is tarra rág. 

• Az ártéri ligeterdők maradványai
A gyepeket magányos fák vagy facsoportok tagolják.
Ezek gyakran a régi idők birtokhatárait jelölik, és a le-
gelő állatállománynak jó árnyékot, vakaródzót adnak.

Az alacsonyabb térszíneken fűz-nyár csoportok, míg a
magasabb fekvésű területeken keményfa ligetek alakul-
nak ki.
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A hullámtéri kaszálókon a kisebb áradások is tönkre tehetik a szénát.

Egykor a mai Magyarország területének 19%-át borították

ártéri ligeterdők, ma kevesebb, mint 1%-át.

A virágkáka nyáron üde színfoltot

jelent a sekély állóvizek szélén.
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• Gyümölcsös
A viszonylag magas fekvésű területeken ártéri gyümöl-
csösök találhatók, ezek sajátos változatát a Felső-Tisza
vidékén dzsungelgyümölcsösnek nevezik. Ezek az al-
ma-, körte-, szilva- és diófajták a két hónapig eltartó ár-
vizet is jól bírják, még úgy is, ha koronájuk alja a vízbe
ér. Kevésbé érzékenyek a fertőzésekre és a kártevőkre,
ezért vegyszerigényük is sokkal kisebb, gyümölcseik
szinte bioterméknek tekinthetők. A gyümölcsükből jó
minőségű pálinka, aszalványok, befőttek és lekvárok
készíthetők. Az ártéri gyümölcsösök kiváló élőhelyet
biztosítanak számos rovarfajnak, és a velük táplálkozó
énekesmadaraknak, búbos bankának, zöld küllőnek va-
lamint denevéreknek. 

• Mangalica legelő
Az ősi magyar disznófajta, a mangalica nehezen, de túl-
élte a szocialista nagyüzemi állattartás időszakát. Négy
változata van: szőke, vörös, fekete és fecskehasú. A sza-
badtéri karámban tartott állatok nem csak vérvonaluk-
nak, de táplálékuknak köszönhetően is finomabb húsú-
ak, ezért minőségi ételek alapanyagai lehetnek. Az ár-
téri rendszerekben a disznók a tocsogós helyeken dago-
nyázhatnak, közben sokféle növényi és állati táplálékot
szedegetnek össze. Régen, amíg még több tölgyes volt
az ártérben (ma a nemesnyár ültetvények szinte kiszo-
rították a tölgyeseket), a disznókat minden ősszel a töl-

gyesekben makkoltatták. Az őszi táplálékbő-
ségnek köszönhetően az állatok a tél beálltára,
a vágási időszak elejére jó kondícióba kerültek. 

Valamennyi ártéri termékre igaz, hogy töre-
kedni kell feldolgozott állapotban történő érté-
kesítésükre, hiszen ez hozzáadott értéket te-
remt, ami növeli a térség bevételeit. 

Szociális, gazdasági oldal
Az elnéptelenedő, munkanélküliséggel küzdő
falvak számára kitörési lehetőséget jelenthet, ha
boldogulásukat nem egyedül a gazdálkodásra
kell alapozni, hanem másféle lehetőségek is
adódnak. A megélhetésüket a gazdálkodásban
keresők többféle gazdálkodási forma közül vá-
laszthatnak. A gazdálkodni nem akarók a szer-
vezésben, a kézműves munkákban, a feldolgo-
zásban, az értékesítésben találhatnak maguk-
nak való feladatot. Az ártéri rendszer szépsége

a turisták számára is vonzó lesz. A vendégek ellátása
ugyancsak fontos kiegészítő tevékenységgé fejlődhet.
Ebbe beletartozik a konferencia turizmus, az oktatási
célú gyermekturizmus, és a nyári táborozások résztve-
vői számára biztosított szakvezetés is. 

A falusi lakosság helyben tartása az egész ország-
nak érdeke. Egyrészt azért, mert a táji és természeti
értékek gondozásához szükség van a helyiekre, más-
részt azért, mert gazdasági szempontból is csődhöz
vezet az a szemlélet, amely a piaci verseny törvénysze-
rűségeire hivatkozva hagyja, hogy a kis települések la-
kói kénytelenek legyenek a városokba áramolni. Hiá-
ba a sok szociális segély, ez a probléma a nagyvá-
rosokban nagyon nehezen orvosolható. Mindenki job-
ban jár, ha az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
jóvoltából a Tisza mentén élők képesek lesznek arra,
hogy saját falujukban minőségi életet éljenek.
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A LIFE program szellemisége
A LIFE program keretében a WWF kiválasztott minta-
területeken mutatja be, hogy milyen élőhelyfejlesztési
beavatkozásokat és fenntartó kezelési formákat tart
megvalósítandónak. A javasolt megoldások nem csak
természetvédelmi célúak, de a tájban élő emberek
megélhetését is segítik. A mintaterületek kiválasztá-
sakor fontos szempont volt, hogy a program különbö-
ző adottságú területeken mutasson megoldást a jel-
lemző problémákra. Arra is törekedtünk, hogy meg-
lévő helyi kezdeményezésekre támaszkodjunk, hiszen
az összefogás a munka hatékonyságát nagymérték-
ben növelte.

A LIFE program gerincét a Nagykörűi Tájgazdálko-
dási Program adta, amely már az ezredfordulón meg-
kezdődött. Többekkel együtt a WWF Magyarország is
felfigyelt arra, hogy Nagykörűben milyen alapos mun-
ka folyik. A terepi munkák 2000-ben, a nagy áradás
után indultak, de addigra a tudományos kutatásnak és
a vitafórumoknak köszönhetően az elméleti alapok fe-
lől nem volt kétség. Dr. Veres Nándor polgármester, ál-
latorvos és lábteniszező ragyogó csapatot gyűjtött ma-
ga köré, akik komoly eredményeket értek el a hagyomá-
nyos ártéri gazdálkodás felelevenítésében. Barát József,
aki néhány éve még a helyi focicsapat középpályása
volt, „hátára vette a pályát”, szervezte a szürke marhák
szállítását, zsilipek építését, kubikgödrök összekötését,
a hagyományos gyümölcsfajták begyűjtését. Mindeh-
hez a szellemi háttérmunkát Balogh Péter geográfus,
egykori hegymászó biztosította, ő kutatta fel a vizes
élőhelyeken folyó gazdálkodás történetét. 

A Nagykörűi Önkormányzat és a WWF Magyaror-
szág együttműködése egyre intenzívebbé vált, és a kö-
zös munkának a LIFE program újabb lendületet adott.
A programban az önkormányzat szerepe meghatározó
volt, de a kivitelezésben sok nagykörűi gazdálkodó,
kézműves, falusi vendéglátó is részt vett.

A LIFE program kidolgozásában és megvalósításá-
ban a területileg illetékes nemzeti park munkatársaival
és hatóságokkal, szakavatott kutatókkal, térségbeli kivi-
telezőkkel, valamint az önkormányzatokkal és helyi ci-
vil szervezetekkel működtünk együtt.

A LIFE program során kommunikációs eszközökkel
is igyekeztünk terjeszteni szemléletünket. Tevékenysé-
günk során a térségben élőket is meghallgattuk, a közös
álláspont kialakítását a tapasztalatok és ismeretek köl-
csönös átadásával segítettük. 

A mintaterületek bemutatása

1. Nagykörű: Kubikgödrök hasznosítása
A Nagykörűi Tájgazdálkodási Program 2000-ben a ku-
bikgödrök hasznosításával indult. Ezt a tevékenységet
karolta föl és folytatta a WWF Tisza-LIFE programja.
A történet azonban nem is 2000-ben, hanem 150 évvel
korábban kezdődött. Az 1850-es években új magyar szó
született: kubikos. A német Kubikmeter-ből származik,
ami magyarul köbmétert jelent. A zsellérekből, napszá-

A Tisza-LIFE program bemutatása
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mosokból, szegény parasztokból lett kubikosok a Tisza
és mellékfolyói mentén egyszerre több kilométeres sza-
kaszokon ásták, lapátolták, talicskázták a földet. Iszo-
nyú kemény munkájukért a fizetséget a megmozgatott
föld kubikmétere alapján kapták. Ők ásták ki a Tisza
töltés felőli oldalán – gyakran több sorban – található
kubikgödröket, hogy aztán a kitermelt földből töltést
építsenek. 

A folyószabályozások után elszegényedett tájon a
kubikgödrök környéke az élővilág menedékévé vált.
A fűzfák törzseiben odúlakó madarak költenek, sőt a
denevéreknek és vadmacskáknak is ezek a fák adnak
otthont. A tavaszi áradáskor a kubikgödrök megtelnek
vízzel, és mivel a halaknak éppen ilyenkor van a szapo-
rodási időszakuk, a sekély, felmelegedő állóvizeket
ívóhelynek használják. Ám hamarosan a halivadékok-
tól nyüzsgő kubikgödrök körül levonul a víz, a halak

csapdába esnek. Nyár végére a víz elpárolog, az ivadé-
kok tömegesen elpusztulnak. A vergődő halaknak csak
a madarak örülnek, nekik ilyenkor bőven jut táplálék. 

A nagykörűi kubikgödör hasznosítási program lé-
nyege, hogy a kubikgödröket a Tisza felé lejtő csatorna-
rendszerrel kötjük össze. A vezérárokban zsilip épül,
így a tavaszi áradáskor annyi víz tartható vissza a
kubikokban, amennyi a nyári párolgás után is elegendő
a halak életben maradásához. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy a kubikrendszer a klasszikus fokgazdálkodás elve-
in alapul. 2001 őszén sor került a kubikgödrök vizének
első leengedésére. Az őshonos halak közül életképes
csukák, balinok, pontyok, dévér- és laposkeszegek úsz-
hattak a Tiszába. Volt olyan év, mikor a gödrökben
nagy tömegű réti csík maradt életben, és szórványosan
előfordult vágó csík is. A víz őszi leengedése arra is le-
hetőséget ad, hogy az őshonos fajok védelmében az
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Amerikából származó, és nálunk tömegesen szaporodó
törpeharcsákat lehalásszák vagy madártápláléknak a
kubikgödrökben hagyják. A beavatkozás elsősorban a
természetnek jelent hasznot, de a gödrök vizének leen-
gedésekor a méretes halakat – a régi foki halászathoz
hasonlóan – ki lehet fogni.

A Tisza-LIFE program keretében az önkormányzat
által elkezdett munkát folytattuk. A megépített csator-
narendszerrel több, mint 100 gödröt kapcsoltunk ösz-
sze, és zsilippel biztosítottuk a kubikgödrökben tavasz-
szal összegyűlt víz visszatartását, majd késő őszi leen-
gedését. A tapasztalatok alapján a program sokszorozá-
sa mindenképpen javasolható, hiszen a Tisza mentén
sorakozó sok ezer kubikgödör segítségével jelentősen
növelhető a folyó halbősége. 

2. Nagykörű: Állandó vízborítást a Tóaljára!
A LIFE program legösszetettebb eleme a Tóalja átala-
kítása. Azért kiemelt jelentőségű ez a projekt, mert
pontosan azt a több lábon álló rendszert mutatja be és
valósítja meg, aminek a fontosságát a WWF a nagysza-
bású Tisza-fejlesztési programokban hangsúlyozza. Ha
majd egy ilyen összetett rendszer nagyobb léptékben is
megvalósul, akkor nem csak az árvízi probléma oldó-
dik meg, de a gazdálkodás, a vidéki jövedelemszerzés,
a kultúrált turizmus, a természeti értékek megőrzésé-
nek kérdései is rendeződhetnek.

Valamikor több ezer éve a ma Tóaljának nevezett
mélyedést a Tisza mosta ki. Legmélyebb része az
Anyita-tó. A falu kialakulásakor a folyó már másfelé ka-
nyargott, de a terület nem maradt víz nélkül. Az áradá-
sok gondoskodtak a rendszeres vízborításról. A Tisza-
szabályozás első éveiben Nagykörű határában „kiegye-
nesítették” a Tiszát, a Tóalja az új folyómeder és a töl-
tés közé került. A területet az áradások után víz borítot-
ta, ám az emberek újabb termőföldeket akartak nyerni
a folyótól. Utolsóként az 1970-es években a szovjet ka-
tonák segítettek annak a nyárigátnak a felépítésében,
amely a Tóaljától távol tartotta a kisebb elöntéseket, így

biztosította a kertészkedés és a szántóföldi termesztés
lehetőségét. Aztán 1999 őszén az árvíz átszakította a
nyárigátat, így újra kialakult a több mint 2 km hosszú,
a vízállástól függően 3-500 méter széles ártéri tó. Az ez-
redfordulón már sokan másképp gondolkoztak a folyó
és az ember kapcsola-
táról, ezért a nyárigát
helyreállítása helyett
más szemléletű munka
kezdődött. 

A Nagykörűi Önkormányzat már 2000-ben elindítot-
ta Nagykörűi Tájgazdálkodási Programját, ennek meg-
valósulását és népszerűsítését segíti a WWF Tisza LIFE
programja. A tengerszint feletti magasságnak megfelelő-
en 3 nagy tájhasználati forma került kialakításra. 

(1) Anyita-tó
A legmélyebben fekvő terület vízszintje szabályozható-
vá vált, hiszen sor került az Anyita-fok felújítására. Ez
a Tiszából kivezető keskeny meder a tó természetes víz-
ellátását biztosítja. A fok bejáratánál megépített mű-
tárgy lehetővé teszi a vízszint szabályozását. A 2004-ben
megkezdett rendszeres elárasztás óta az élővilág foko-
zatosan gazdagodik. Az Anyita-tó halbölcsőként is
szolgál: 2004 őszén, a tó vizének leengedésekor több
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(3)

Az Anyita ismét igazi tóvá alakul.
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A sulyom régen a nyílt vízfelületeken tömeges

volt. Termését főzve vagy sütve ették.
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A Tóalja zsilipje az áramló víz nagy sebessége miatt

komoly igénybevételnek van kitéve.
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mint 2000 db 25-30 centis csukát engedtek a Tiszába.
A tó szélén és partján nádas, gyékényes és zsiókás
(szikikákás) állományfoltok alakultak ki. A nemesnyár
ültetvény az elmúlt években kipusztult, helyét fokozato-
san sokkal változatosabb élővilágú fűz-nyár ligeterdő
foglalja el. Facsemeték ültetésére nem volt szükség, a
program keretében erdőművelési eljárásokkal biztosí-
tottuk, hogy a spontán megjelenő őshonos fácskák
előnyhöz jussanak, és minél előbb zárt erdővé fejlődje-
nek. 

(2) Legelő
A Tóalja középső sávjában néhány éve még felhagyott,
elgazosodott szántó volt. Ma már ezen a területen idő-
szakosan vízjárta legelőt találunk. A szürke marhák
nem csak a gyep hasznosítására, hanem a tájidegen gya-
logakác visszaszorítására is jól használhatók. Ez az

Észak-Amerikából behurcolt cserje a Tisza mentén szin-
te mindenhol agresszíven terjeszkedik, és a hullámterek-
ben sok értékes élőhelyet elfoglal. Ezért visszaszorítása
nem csak természetvédelmi, hanem gazdasági érdek is.
A gyalogakácos helyén a szürke marhák legelése nyo-
mán fokozatosan kialakul egy fajgazdag, természetvé-
delmi szempontból értékes legelő, amely ugyanakkor
nem akadályozza a nagy árvizek lefolyását. A legelő kar-
bantartására és a gyalogakác visszaszorítására a LIFE
projekt keretében magyar szürke marhákat vásároltunk.

A gulya tartásának napi te-
endőit egy helyi gazda gond-
jaira bíztuk, és folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot,
hogy elérjük a kitűzött célt,
a legelő természetvédelmi
értékének növelését. 

(3) Ártéri gyümölcsös
A 300 hektáros hullámtéri öblözet legmagasabb sávja a
Tisza mentén húzódik. Itt az elmúlt 150 év alatt a hor-
dalékból 3 méter magas parti hátat épített a folyó. Eb-
ben a sávban régen is gyümölcstermesztés folyt. Vala-
mikor Nagykörű látta el a közeli, kunsági területeket
körtével, almával, szilvával. Máig fennmaradtak olyan
hagyományos fajták, amelyek permetezés nélkül is jó
minőségű gyümölcsöt teremnek. A Tisza-LIFE prog-
ram keretében ezekből a fajtákból 6 hektár gyümöl-
csöst telepítettünk. 

3. Tiszajenő:
A Nagy-rét vízgazdálkodásának javítása
A tiszajenői Nagy-rét ott található, ahol a Nagykőrös
felől érkező Kőrös-ér a Tiszába torkollik. A több mint
200 hektáros gyepterület a XIX. századi folyószabályo-
zás után is sokat megőrzött változatos élővilágából.
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A marhák a Közép-Tiszára utaznak.
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A hagyományos ártéri gyümölcsfajták csemetéi első ránézésre nem

különböznek nemesített társaiktól.
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A szürkemarha egyik

fajtajegye már az egész

fiatal borjún is látszik: a

fekete orr és szutyak.
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Áprilisban virágzik a klapp körte, az

egyik leghálásabb ártéri körtefajta.

A Nagy-rétet kaszálással és

legeltetéssel hasznosítják.



A rétet korábban hosszú időn át legeltették és kaszál-
ták. Ez megakadályozta a beerdősülést, számos, ma már
ritkának számító taposás- és rágástűrő lágyszárú növény-
faj találta meg életfeltételeit. Az állatvilág is változatos

volt, hogy csak néhány madárfajt említsünk, a haris, a
piroslábú cankó és a nagy goda mindig talált itt elegen-
dő táplálékot. A legelő termékenységét a rendszeres el-
árasztások biztosították. A XX. század közepén a réten

keresztül csatornát ástak, min-
den bizonnyal azért, hogy a Kő-
rös-ér utolsó kanyarját levágva
gyorsabban levezessék a fölös-
legesnek tartott vizet. Nyáron a
rét egyre gyakrabban kiszáradt,
a termelő szövetkezet felbomlá-
sa után pedig a kaszálás és a le-
geltetés is visszaesett.

A természetvédelmi cél világos:
• A területet legeltetni és kaszálni kell, hogy az érté-

kes gyep megmaradjon.
• Minél előbb biztosítani kell, hogy a Kőrös-ér vize

nyaranta szelíden elárassza a rétet. 

A LIFE program keretében a gyalogakác visszaszorí-
tása – a nagykörűi Tóalján leírt módszerhez hasonlóan –
a magyar szürke marhák segítségével megkezdődött.
A mi munkánknak is köszönhető, hogy a Tisza menti
réteken ismét feltűntek a szürke marhák. A WWF Ma-
gyarország a helybeli gazdákat rávette, hogy ismét a rét
teljes egészén gazdálkodjanak. 
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A tiszajenői Nagy-rétet

a tavaszi áradáskor

ellepi a víz.
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A recept: kitartó legeltetés és szárzúzás.

A gyalogakácos néhány év alatt változatos gyeppé alakul. 

A gyalogakácot csak a méhek és a méhészek kedvelik.

Az agresszívan terjedő cserje kiszorítja az őshonos fajokat. 
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Van remény a gyalogakác terjedésének megállítására.

Növekednek a szürke borjak.

A fokozottan védett haris akkor marad fészkelő vendég,

ha a kaszálás a Nagy-rét teljes területén hosszú távon fennmarad.
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A rét kaszálónak alkalmas részein a fokozottan vé-
dett haris fészkelése miatt a kaszálást csak július köze-
pe után szabad elkezdeni. Ha az árvízi időszak elhúzó-
dik, a kaszálás akár augusztus elejére is tolódhat. Eb-
ben az időszakban a mentett oldal a szárazság miatt
már nem adna használható szénát, de itt, a nedves hul-
lámtérben még ekkor is elfogadható minőségű
takarmányt lehet betakarítani. A szilaj szürke marha a
téli takarmányra sem kényes, így még azt az öreg szé-
nát is jól hasznosítja, amit más marha már nem enne
meg. A kaszálásra nem alkalmas terület nagy részét a
gyalogakác is ellepi, ez csak legeltetésre alkalmas.
A nyár során a jószágot ide kell hajtani. Tiszajenőn a
Nagy-rét megőrzéséért egy szürke marha gulya és né-
hány bivaly teszi a legtöbbet, de sokat számít a jenői
gulya is, amely főként magyar tarka tehenekből áll.
Az állatokat egyszerre kis területre összpontosítják,
hogy ott a gyalogakácot tarra rágják. Csak ha a kijelölt
folttal végeztek, akkor engedik őket újabb területre. 

A téli szezonban a fás, le
nem legelt cserjemaradvá-
nyokat gépi szárzúzással
kell eltávolítani. A sziszte-
matikus munka, a gyalog-
akác rendszeres „kínzása”
évek alatt eredményt hoz:
kimerülnek a tövek, és he-
lyüket fokozatosan átadják
a gyepnek, ami jól tűri a

rendszeres rágást, kaszálást. Ám a gyalogakác minden
évben újra fenyeget. Magvait a folyó nagy mennyiség-
ben szállítja, ezért a legelők és kaszálók fenntartása fo-
lyamatos munkát igényel.

A legeltetést végző gazdák munkáját szakmai irány-
mutatással segítik a WWF és a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság szakemberei. Sok év után a gépi szár-
zúzás is elkezdődött a gyalogakác visszaszorítására.

A terület a tavaszi áradás idején vízben bővelkedik,
de annak levonulta után néhány héttel a magasabb
szintek kiszáradnak. Ez nem kedvez az egykor mocsár-
réti növényzetnek. A növénytársulás hosszú távú fenn-
tartásához a nyár során néhány alkalommal egy-egy rö-
vid elárasztást kellene biztosítani. Erre a réten kanyar-
gó Kőrös-ér elvileg jó lehetőséget ad, de az árasztást
csak akkor akarjuk megkezdeni, ha a Tiszába torkolló
Kőrös-ér vize megfelelő minőségű lesz (most Nagykő-
rös szennyvize és konzervgyárak szennyezik). Remél-
jük, erre minél előbb sor kerülhet.

4. Tiszakürt: Természetvédelem
szürke marhákkal és bivalyokkal
A Szigetmajor a KözépTisza egyik legszebb rétje. Bár
a Tisza hullámterében található, viszonylag magasan
fekszik, ezért az árvíz nem önti el minden évben. A te-
rületet évszázadokon át legeltették és kaszálták, ez aka-
dályozta meg az erdővé alakulását. Régen, az ártéri er-
dők tengerében ez a változatos élővilágú rét a biológiai
változatosságot növelte.

Az elmúlt évtizedekben a Szigetmajor természeti ér-
tékei veszélybe kerültek. A környező erdők értékét első-
sorban az csökkenti, hogy az ártéri ligeterdők helyére
nemesnyárasokat ültettek. A nemesnyárak „diadalútja”
Magyarországon az 1950-es, 60-as években kezdődött.

A gépi szárzúzás a nagy roncsolás miatt

a gyalogakác erőtartalékait kimeríti. 
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Tiszajenőn a Polgármesteri Hivatal előtt tábla ismerteti

a közeli természeti értékek megőrzésének fontosságát.
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A Szigetmajor áradáskor – háttérben

Tiszakürt temploma.
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A Szigetmajor a nemesnyáras és a gát között húzódik.



A legelterjedtebb hibrideket az európai és amerikai
fekete nyárak keresztezésével hozták létre. Egy
nemesnyár ültetvény fái olyanok, mint az egypetéjű ik-
rek, ugyanazt a genetikai információt hordozzák. Nagy
előnyük, hogy a ritka hálózatba ültetett fák egyfor-
mán növekednek, mezőgazdasági jellegű módsze-
rekkel művelhetők, és a fatermést 15-25 év után be
lehet takarítani. Legnagyobb hátrányuk, hogy a si-
vár ültetvények értékes erdők helyét foglalják el, de
természetvédelmi szempontból az is súlyos gondot
okoz, hogy a hazai fekete nyárral képesek kereszteződ-
ni, így a ma már rendkívül ritka őshonos fafajunk fenn-
maradását is veszélyeztetik.

A Szigetmajorban a gyenge minőségű nyárültetvény
letermelése 2005. telén megkezdődött. A vágásterület
egy részét hazai nyárakkal és fűzekkel ültetik be, de a te-

rület nagyobb részének rendeltetése,
hogy a természetes folyamatok hatá-
sára és a legeltetésnek köszönhetően
ártéri gyepterületté alakuljon.

Az elmúlt két évtizedben az erdők után a rét termé-
szeti értékei is pusztulni kezdtek. A legeltetés és a ka-
szálás abbahagyása azzal a következménnyel járt, hogy
megindult a cserjésedési folyamat, leggyorsabban az
idegenföldi gyalogakác árasztotta el a rétet. 

A jobb napokat megélt rét természeti értékeinek
megmentése érdekében 2003-ban megkezdődött a szür-
ke marhák és a bivalyok legeltetése.

A magyar szürke gulyák terjedésének jelentőségéről
már szóltunk. A bivaly is ősi háziállat, az ázsiai vadbi-
valy háziasított alakja. Európában az avarok honosítot-
ták meg. Mikor őseink a Kárpát-medencébe értek, a bi-
valyok már évszázadok óta itt voltak. Máshol igás állat-
nak tartják, sőt tejét és húsát is fogyasztják, a Szigetma-
jorban – akárcsak a szürke marhák – a gyepterület
fenntartásában kaptak fontos szerepet. 

A LIFE program keretében a legeltetésre egy helyi gaz-
dával kötöttünk szerződést. A megfelelő minőségű legel-
tetés érdekében nemcsak a legelő állatok számát kellett
átcsoportosítással megnövelni, de folyamatos szakmai ta-
nácsadásra és felügyeletre is szükség volt. Az egész Tisza-
LIFE program módszertanára jellemző, hogy a mintate-
rületeinken dolgozó gazdák kapcsolatát biztosítottuk,
hogy tapasztalataikkal segíthessék egymás munkáját. 

A nemesnyár ültetvények a Szigetmajorban is

értékes ártéri élőhelyeket foglalnak el. 
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Eredmények a Szigetmajor mellett:

a nemesnyár ültetvény egy része átadja helyét az ártéri gyepnek.
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A Szigetmajor természetvédelmi jelentőségével

a kerekdombi termál strand látogatói is megismerkedhetnek. 
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A bivalyok kiváló „ártéri fűnyírók”.

A fehér bundás egyed igazi

ritkaságnak számít. 
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A hód a vizet csak rövid időre és kis távolságra hagyja el,

a szárazföldön esetlenül mozog.

Fo
tó

:  
Sa

rk
ad

i P
ét

er



Hódtelepítés a Közép-Tiszán
Az eurázsiai hód valaha egész földrészünk folyó menti li-
geterdeit és állóvizeit benépesítette. Később nemcsak
élőhelyei fogyatkoztak, de vadászata is egyre kíméletle-
nebbé vált, ezért a XX. század elejére Európa nagy részé-
ről kipusztult. Csak néhány egymástól távol eső állomá-
nya maradt fenn. Magyarországon 1854-ben figyelték
meg az utolsó egyedeket. Az elmúlt évtizedek aztán for-

dulatot hoztak a hódok életében, Európa több országá-
ban sikeresen megindult a visszatelepítésük. Magyaror-
szágra az 1990-es évek elején érkeztek az első egyedek. 

A hód legfőbb jellegzetessége hatalmas fák kidönté-
sére is alkalmas narancssárga metszőfoga. Lapos, pik-
kelyszerű képletekkel borított farkával a vízben ügye-
sen kormányozza magát. A vizet csak rövid időre és kis
távolságra hagyja el, a szárazföldön esetlenül mozog.
Éjszakai állat, így ritkán kerül szem elé, jelenlétéről fő-
leg nyomai árulkodnak.

A hódok életét és ártéri szerepét tájékoztató táblánk mutatja be. 
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A Tisza mellett lakók nagy örömmel fogadják a hódokat.
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A Bajorországból érkezett hód egyelőre még

gyanakodva tekint új otthona felé.
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A hód télen néha vastag fákat is kidönt, hogy a táplálékát jelentő gallyakhoz és rügyekhez hozzájusson. 
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A hód a környezetét kisebb-nagyobb gátak építésével
tudatosan alakítja, hogy a megemelt vízszint révén el-
lenségei előtt észrevétlen maradjon. A nagyszabású gát-
építés nem annyira az eurázsiai hódra, mint inkább
Amerikában élő rokonára, a kanadai hódra jellemző.
A „mi hódunk” általában a magas partfalba ás ürege-
ket, azokat használja lakhelyül. A kotorék vagy hódvár
bejárata a víz alatt nyílik. A nőstény kora nyáron egy,
esetleg két kölyköt hoz a világra. A fiatalok két évig ere-
deti családjukkal maradnak. 

A hód nyáron elsősorban lágyszárú növényeket, télen
fakérget, rügyeket fogyaszt. Télire kotoréka bejáratához
jelentős mennyiségű víz alatti készletet gyűjt össze.

A WWF Magyarország hódtelepítési programját
1996-ban Európa egyik legnagyobb hullámtéri erdősé-
gében, a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó Ge-
mencen indította el. 1996 és 1998 között a holtág-rend-
szerben 32 hódot bocsátottunk szabadon. Később
újabb területek következtek. 2000-ben és 2002-ben a
hajdan kiterjedt lápjairól híres Hanságba került 24 Né-
metországból származó hód. Ezután a Tiszára esett a
választás, ahol 2001 óta minden évben újabb hódcsalá-
dok találtak otthonra. A LIFE program keretében
2004 és 2005 őszén Németországból 46 hódot (8 csa-
lád és 6 pár tagjait) szállítottak a Közép-Tiszára.
A WWF eddig közel 200 egyedet telepített vissza régi
magyarországi élőhelyeire. Időközben Ausztria és Szlo-
vénia felől a faj spontán bevándorlása is megkezdődött,
és a betelepített családok is szaporodásnak indultak.
A becslések szerint ma Magyarországon hozzávetőle-
gesen 500 hód él.

A szabadon engedett hódok megtelepedését a
Közép-Tiszán módszeresen vizsgáltuk. Szakértőink el-
sősorban a holtágak partján találtak a hódok jelenlété-
re utaló nyomokat. Jelentésükben rögzítették a hódvá-
rak, hódrágások, a holtágak partján található „hód-
csúszdák” helyét. Utóbbi a hód vízbe ereszkedésének
helyéről árulkodik. Bár a nagy árvizekből fakadó víz-

szintingadozás az elmúlt időszakban a hullámtérben
rontotta a faj esélyeit, és az is előfordult, hogy a halá-
szok varsáiba akadva elpusztultak, de a hódok tovább-
ra is jelen vannak a területen.

Védett területek bővítése
A LIFE program célkitűzései között szerepelt, hogy a
természetvédelmi oltalom kiterjedjen néhány gondo-
san kiválasztott, arra méltó területre. A Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet bővítése összesen mintegy 10 ezer
hektárt céloz, aminek a védelmi javaslata 2003-ban ke-
rült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ter-
mészetvédelmi Hivatalához. A folyamat több lépésből
áll, időigényes, ám annyit már most lehet tudni, hogy
a tiszajenői Nagy-rétet valamint az élő Tisza és a
Gólyi-tói Holt-Tisza által határolt Kőtelekkel átellen-
ben lévő területet prioritásként kezeli a Természetvé-
delmi Hivatal és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság is. E két kiválasztott terület az alábbiak miatt mél-
tó a védelemre:

Tiszajenő: Nagy, összefüggő gyepterület, melyen fo-
kozottan védett madárfajok is fészkelnek. A LIFE pro-
jekt keretében megszervezett területkezelés csak javíta-
ni fogja a terület állapotát. 

Kőtelek: Egybefüggő 500 hektáros terület, mely
hosszú távon a természetes szukcesszió hatására ősho-
nos fajokból álló ligeterdővé alakul. Számos ritka ma-
dárfaj, köztük a fokozottan védett rétisas és fekete gó-
lya élőhelye.

Monitoring
A LIFE projekt során a kiemelt fontosságú fajok el-

terjedéséből, a változások irányából következtetni lehet
az elvégzett munka természetvédelmi hatására. A ki-
emelt fontosságú fajok alkalmasak arra, hogy jelezzék
a terület természetvédelmi értékét, de értelemszerűen
csak a rendszerbe illeszkedve, élőhelyükkel együtt élet-
képesek, ezért tevékenységünk főként az élőhelyeik
megóvását célozta.

A fekete gólya – nem úgy, mint a fehér gólya –

kerüli az emberek közelségét. 
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Két észak-amerikai eredetű betolakodó: a süntök „befonja” a gyalogakácot. 
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A LIFE program pél-
dákat mutat be arra,
hogyan lehet a termé-
szeti értékek védel-
mét és az emberi te-
vékenységet össze-
hangolni. A bemuta-
tott módszerek, gaz-
dálkodási formák,
élőhelyrehabilitációs

munkák más, hasonló adottságú területeken is megva-
lósíthatók, akár nagyobb léptékben is. Az itt szerzett ta-
pasztalatok átadása szerves része volt a programnak, és
ez a munka a jövőben is folytatódik.

A projekt során átalakított területek egyaránt szolgál-
ják a természetvédelmi célok megvalósulását, és segítik
a helyi lakosság gazdálkodását, jövedelemszerzését. A
projekt nem korlátozódott az elméleti szintre, a gazdasá-
gi hasznosítás gyakorlati megvalósítása megkezdődött. A
beavatkozások után a fenntartó, karbantartó munkála-
tok és a gazdasági hasznosítás már a helyi közösségek
feladata. A helybeliek a későbbiekben is számíthatnak a
WWF szakmai segítségére. A modellt a WWF későbbi
munkája során be fogja mutatni más térségek gazdálko-
dóinak, önkormányzatainak, döntéshozóinak.

A projekt megvalósításában olyan önkormányza-
tok, gazdálkodók, gazdálkodói csoportok vettek részt,
akik az adott térségben élnek, és a projekt lezárulta

után a megkezdett munkát folytathatják. A
WWF szerepe elsősorban a helyi ötlet átfogó
megtervezése és a munka szervezése volt. A mo-
dellnek szánt módszerek már a projekt megvaló-
sítása során finomodtak, így az átadott ismere-
tek már a megvalósítás tapasztalataival is segítik
a módszer követőit. A projekt megvalósítása so-
rán nem csak a közvetlenül érdekeltekkel álltunk
kapcsolatban, de szélesebb körben is tartottunk
fórumokat, szakmai műhelyfoglalkozásokat, te-
repi látogatásokat. A terepen sok és sokféle em-
ber megismerkedett a programmal. Közéjük tar-
toznak a gazdálkodói csereprogram résztvevői,
számos hazai döntéshozó, nemzetközi szakértői
csoportok és civil szervezetek tagjai.
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A zsilipépítők rövid pihenőt tartanak.
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A természetvédelmi élőhelyrehabilitáció zajos munkával kezdődik.
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A tájékoztató táblákat az önkéntesek

kemény munkával ásták be helyükre. 
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Kitekintés
A vízügyi szakemberek terepmodellen

magyarázzák el a gazdáknak

az új árvízvédelmi koncepciót.



A projekt megvalósításának időszakában számos
kommunikációs eszközzel erősítettük a kitűzött cél
megvalósulását és tágabb elterjesztését. A közérthető
szakmai kiadványok, a különböző célközönségnek
szervezett fórumok, műhelyfoglalkozások, konferenci-
ák, információs táblák és tanösvény, terepi bemutatók
mind a módszer megértését és elterjesztését szolgálták.

A WWF Magyarország a projektötlet kidolgozása és
megvalósítása során élt azzal a lehetőséggel, hogy egy
nemzetközi természetvédelmi szervezethez tartozik.
Tapasztalataikkal külföldi kollegák is segítették mun-
kánkat. 

Az ártéri területhasználat átalakítása és a természetkí-
mélő gazdálkodási formák bevezetése során kulcsfontos-
ságú szempont, hogy az így előállított termékeknek le-
gyen piacuk. Hitvallásunk szerint, ha a fogyasztó tudja,
mit vesz, és a termék milyen módon szolgálja saját
egészségét és a természet védelmét, akkor később tuda-
tosan keresni fogja a hasonló árukat. A már hozzáférhe-
tő termékek bemutatása és az ismeretek terjesztése érde-
kében elindítottuk az Extenzív Termékek Fesztiválja el-
nevezésű rendezvényt. A térségében szervezett szabadté-
ri programokhoz csatlakoztunk, ahol az általunk meghí-
vott gazdálkodók és kézművesek egy csokorba gyűjtve
mutathatták be és árusíthatták portékáikat. A kiállítók
az érdeklődőknek elmondták hogy mivel foglalkoznak,
hogyan állítják elő a kínált élelmiszereket és kézműves
termékeket, és miért érdemes azokat megvásárolni. 

Az ártéri gazdálkodás számos kézműves

mesterséghez biztosít alapanyagot. 
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Az ártéri gazdálkodás piacképes gyümölcsei.
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A WWF hitvallása szerint az ember élhet úgy a termé-
szetben, hogy gazdálkodik és jövedelmet termel, mi-
közben a természeti értékeket – többek között a maga
számára – megóvja. A Tisza vidékén a legnagyobb ki-
hívást a folyógazdálkodás, a mezőgazdaság és egyéb
tájhasználat, az árvizek kezelése és a vidéki élet minő-
ségének javítása jelentik. Ezek a témakörök, problé-

mák csak úgy oldódhatnak meg, ha együtt kezeljük
őket, hiszen egymástól nem elválaszthatók. Ebben a
programban a legfontosabb szerepe mégis csak az em-
bernek van, hiszen a természeti értékek
ezen a tájon csak emberi tevékenységgel
őrizhetők meg. 

A Tisza LIFE program arra mutat gya-
korlati példát, hogy a Tisza árterületén
(ami ma csak a hullámtérre korlátozódik)
hogyan lehet úgy gazdálkodni az erőfor-
rásokkal, hogy közben ne csak az árvizek
kezelése, hanem a gazdálkodás, jövedelem-
szerzés, a vidéki élet is javuljon. Az elvi ala-
pok kidolgozásakor nemzeti szinten sok
szakember tudására támaszkodtunk, ide
értve a geográfusok, nemzeti park igazgató-

ságok, vízügyi szervezetek, gazdálkodók, civil szerveze-
tek képviselőit. Osztrák kollegáink tanácsai és a külföl-
di szakirodalom is sokat segítettek.

A kiválasztott mintaterületeken azokat a megoldáso-
kat valósítottuk meg, amik nagyobb léptékben nem
csak a térség, de az ország helyzetét is javítják. A nagy-

léptékű megvalósításhoz szükséges az állam sze-
repvállalása, az agrártámogatási-kifizetési rend-
szerek átdolgozása, a gazdálkodásváltást segítő
célirányos egyszeri kifizetések, a szakértői segít-
ségnyújtás.

Nagykörű, Szigetmajor és a Nagy-rét számunk-
ra egyedi értékek, mégsem különleges esetekről
van szó, a példa követhető, folytatható. Ezután
mi is ezen dolgozunk. Ha tapasztalatainkat sike-
rül átadni, a bemutatott példák mások gondolko-
dását jelentősen befolyásolhatják, segíthetik.
Célunk az, hogy a programban részt vevő gazdál-
kodókra és önkormányzatokra alapozva másokat
is bevonjunk a munkába, és a természetkímélő ár-
téri gazdálkodás területén számottevő gazdálko-
dói réteg alakuljon ki. Ehhez persze az is szüksé-
ges, hogy a fogyasztók keressék ezeket a terméke-
ket, mert tudják, hogy így egészségesebben táplál-

koznak, a receptek és a kézműves technikák fenntartá-
sával a hagyományőrzést segítik, és a természeti érté-
kek és a táj megőrzésében vesznek részt. 

Összegzés 

A lovas turizmus számára a Közép-Tisza ideális terep.
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Tapasztalatcsere az ártéri gazdálkodásról.

Szamos-Kraszna menti gazdák Nagykörűben.
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Munkánk nem fejeződött be, de a LIFE program vé-
geztével egy szakasz lezárult. Mikor kiadványunk elké-
szítéséhez felidéztük magunkban az eredményeket, a
kubikgödrök élő rendszerré alakítását, az Anyita nyári
vízellátásának biztosítását, az újonnan telepített ártéri
gyümölcsöst, a gyalogakácost pusztító magyar szürke
marhákat, az újra kaszált réteket, egyre-másra emberi
arcok jelentek meg előttünk. Mindenekelőtt azoké a
gazdáké, akik kedvvel és elszántsággal láttak neki ki-
alakult gazdaságuk átalakításának. Aztán több faluból
is olyan öregeké, akik örömmel kotorták elő emlékeze-
tükből a már majdnem feledésbe merült mangalica
kolbász és szilvás sütemény recepteket. Egyre konkré-
tabban, több helyszínen – gyümölcsösben, traktoron
és piacon – láttuk magunk előtt a Barát család tagjait,
és persze Veres Nándor polgármestert, amint az elkó-
borolt marhákat hazahajtja. Emlékezetünk filmszalag-
ján feltűnt a kecskesajtokat gyártó és népszerűsítő Var-
ga Gyuri, a körtepálinkát kínálgató Jóska bácsi, a föld-
munkagép tulajdonos Csongor – aki amúgy a tiszai
halfauna kiváló ismerője –, a zsilipeket kezelő Tamás,

és az építkezésen kemény kétkezi munkát végző Sanyi,
Zsiga és Robi. Egyszer csak feltűnt a fafaragó termé-
szetvédelmi őr Lőrincz Pista, a halászati bemutatót
tartó és ivadékmentő Janihalász, a nemezelő Pethő-
testvérek, a kishalász szerszámokat készítő bajai
Pencz mester, majd Pappék, a főzőedényeket készítő
fazekas család. Aztán megint állattartók következtek: a
mangalicákat biztosító Veres Zoli, a szürke marhákat
gyermekeiként szerető Földvári Laci, a magyar tarkák
gondját viselő Jenő bácsi, a szürkézésben sok tanácsot
behozó gyomai Földi Laci, a Pro Vértes Közalapít-
ványtól Viszló Levente és Klébert Anti, aki a szürkék
szaporulatával és kaszálási tapasztalatokkal nagyot
lendítettek munkánkon. Ha munkaszervezésre került
sor, Nagykörű utcáin és a földeken mindig feltűnt
Nagy Emil. Hiába írtunk éppen a vidékfejlesztés elmé-
leti kérdéseiről, a maguk valóságában jelentek meg
előttünk a Nagybogrács és Kishalász étterem kulináris
örömei, és azok is, akik az ételeket elénk tették. Hadd
mondjunk most röviden csak ennyit: Köszönjük a kö-
zös munka örömét!

Csak így tovább!

A szürke marhák ma is festői szépségű, őserőt sejtető állatok. Háziasításukról árulkodik, hogy elfogadják a nyalósót.
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A WWF a világ legnagyobb nemzetközi, nem kormányzati természetvédelmi szervezete. Tagsága

meghaladja a 4,7 millió főt, nemzeti szervezet és képviselet 96 országban működik.

A WWF küldetése, hogy megállítsa bolygónk élővilágának pusztulását és olyan jövőt építsen fel, amelyben az

ember harmóniában él a természettel. Főbb célkitűzései:

• az élővilág sokféleségének megőrzése,

• az erőforrások fenntartható módon történő hasznosítása,

• a környezetszennyezések csökkentése.
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