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Kedves Barátunk!
Tápiógyörgyén jársz, s ez öröm nekünk, akik itt élünk, s reméljük, kedves állapot,

egyszersmind szép lehetõség is Neked arra, hogy élményekkel gazdagodj. Különös he-
lyén jársz az országnak, hiszen itt simulnak a tájba a Gödöllõi-dombság utolsó halmai,
itt nyílik ki az Alföld, s vált át pusztaságba a cserjés-ligetes táj. Õsgyepek fölött a tág
horizont a szabadság képzetével ajándékoz meg. Az õszi éjszakák pásztortüzei is e tájon
lobogtak, s a pusztai ember életének legendákban õrzött romantikáját, s az azt híven kí-
sérõ, megõrzõdött gazdag természeti díszletet szeretnénk elébed idézni. 

Ezért hívunk és biztatunk Téged szeretettel a BÍBIC TANÖSVÉNYT végigjárni.
Õsgyepek, szikes tavak, szántók, legelõk, rétek, kiszáradt folyómedrek, élõ folyópart
hangulata, színei, csendje kísér majd. Útvonalát a felelõsséggel átitatott tapasztalat
és a helyismerettel gazdagított szakértelem jelölte ki.  

A névadó, e tájhoz hûséges kedves bóbitás madár a pacsirtát is megelõzve jel-
zi nekünk a tavasz közeledtét, amikor februárban a még ezüstös jéghártyával pillézõ
vízállások partján fázósan álldogál, sírdogál, majd a víztelen pusztaság nyári forrósá-
gában fiókáit nevelgeti: életével a kitartás jelképe elõttünk.  

A kezedben tartott színes ismertetõ jól fog vezetni és kísérni e szelíd, szellõ-
járta kálvárián, amelynek stációinál rejtett szépségek, meglepõ felismerések várnak.
Fontos, hogy egyszerre láss, érezz, bizseregj, gondolkodj el, vagy ess ámulatba cso-
dáitól: milyen gazdag és változatos életet rejt a mi vidékünk! Töltsd ki a füzetet, ne
sajnáld megfontolni az általa sugallt tanácsokat, mert az ilyen apró felismerések és
bájos kis csodák teszik gazdaggá életedet és avatják megõrzendõ emlékké a Tápió-
parti kirándulást!

Legyenek Veled sokáig az itt kapott élmények, és ne feledd, hogy minden élet
megismételhetetlen, pótolhatatlan, érdekes és gazdagító, – csak velük lehet teljes az
életed. Vigyázz rájuk, hiszen magadat is óvod általa!  

Mi büszkék vagyunk arra, hogy erre jártál. Talán eljössz máskor is. Visszahív az
e táj szépségeit szeretõk, a BÍBIC TANÖSVÉNY gyepsorát mindig izgatott örömmel
koptató természetbarátok egyre bõvülõ csapata.

NNaaggyy  ZZoollttáánn    
iisskkoollaaiiggaazzggaattóó

A tanösvény a téglagyár melletti horgásztavaknál kezdõdik és a falu központjá-
ban lévõ tájháznál fejezõdik be, hossza 5,2 km. 

Minden állomáson egy-egy színes tabló van elhelyezve, melyek az adott élõhely
legjellemzõbb fajait mutatják be.

Az útvonalat a kanyaroknál és az elágazásoknál oszlopokra felfestett nyilak jelölik. 
A tanösvény gyalogosan, kerékpáron és lovas kocsival egyaránt végigjárható.
Bejárási idõ gyalogosan 3 óra, kerékpáron és lovas kocsin 1,5 óra.
Kellemes idõtöltést kívánunk!
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Néhány évszázaddal ezelõtt az Alföld igazi vízivilág volt. Területének kétharma-
dát tavak, lápok, mocsarak borították, melyek az itt élõ lakosságot mindennel ellát-
ták. A halászok, csíkászok gazdag halzsákmánnyal térhettek haza, a pákászok a vízi-
növények sokaságából kosarakat, varsákat készítettek, a pásztorok az idõszakosan
elöntött dús füvû réteken legeltették állataikat, és a falvak lakói veszély közeledtével
az ingoványok mélyére menekülhettek. Az itt lakók ekkor még alig avatkoztak be a
vizek életébe, melynek élõvilága az egykori leírások, feljegyzések alapján hihetetlenül
gazdag volt. Olyan fajok, mint a viza, pelikán, vagy a hód, amelyek mára már erõsen
megritkultak, vagy véglegesen kipusztultak, akkoriban még gyakorinak számítottak.

A Kárpát-medence vízrajzát átalakító emberi beavatkozások a 18. században
kezdõdtek. A folyók kanyarulatait átvágták, a mocsarakat lecsapolták. Ma már ne-
héz elképzelni, hogy a sok ezer kilométer gátat, mesterséges csatornát több tízezer
kubikos kétkezi munkával építette meg. A munkálatokat a szántóföldek terjeszkedé-
sének igénye, az árvizek elleni védelem, illetve a folyók hajózhatóságának biztosítása

1. TAVAK 
– a mocsarak kései utódai

A székeknek nevezett szikes tavak közül a legnagyobbak napjainkig fennmaradtak
Tápiógyörgye és Újszilvás között.
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indokolta. A vízszabályozások eredménye-
ként a vizes élõhelyek és ezzel együtt a víz-
hez kötõdõ növény- és állatfajok állomá-
nyai töredékükre zsugorodtak. A csapa-
dékmennyiség utóbbi években tapasztal-
ható csökkenése, valamint a túlzott vízel-
vezetés elõrevetíti az Alföld elsivatagoso-
dásának veszélyét.

Egykor Tápiógyörgye határa is bõ-
velkedett állóvizekben. Ezek egy része a
Tápió vizébõl táplálkozó mocsár volt.
Ilyen lehetett a falutól keletre elhelyezkedõ
Kismegyeri-lapos, melynek helyén ma már
jórészt szántók és legelõk húzódnak. Az
állóvizek másik csoportját a sós vizû szikes
tavak képviselik, melyek száma az 1800-as
években még meghaladta az ötvenet. Kö-
zülük napjainkra csak mintegy féltucat ma-
radt meg, mint amilyen az Újszilvás felé esõ
Nagy-szék és Görbe-szék. Tápiógyörgye

Közönséges rence 

A horgásztavat szegélyezõ nádas
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legnagyobb állóvize jelenleg a téglagyári
agyaggödrökben kialakított horgásztó,
melynek különösen a náddal benõtt, ke-
vésbé háborgatott részei tekinthetõk gaz-
dag élõvilágúnak. A mocsarakra jellemzõ
fajoknak sok esetben ezek az ember alkot-
ta vizes élõhelyek jelentik az utolsó ments-
várat.

Ha végigsétálunk a tó szélét szegé-
lyezõ nádfal mellett, számos mocsári nö-
vényt figyelhetünk meg. Ilyen az egész nyá-
ron virágzó mmooccssáárrii  ttiisszztteessffûû  és a sárga
színû kköözzöönnssééggeess  lliizziinnkkaa..  A nádasban csil-
logó nyílt víztükrök növénykülönlegessége
az apró vízi gerinctelenekkel táplálkozó,
tehát húsevõ kköözzöönnssééggeess  rreennccee..  A tavak
vizének mikroszkopikus méretû állatkái a
kis vízibolhák, melyek tavasszal tömegesen
lepik el a víz felszínét. A megnyúlt testû 

vvíízzii  bboottppoolloosskkaa  a vízinövények között
lesi áldozatait, amelyek akár ebihalak,
vagy halivadékok is lehetnek. A vízi pu-
hatestûek egyik leggyakoribb faja az éélleess
ccssiiggaa,,  melynek elhagyott házait könnyen
összegyûjthetjük a vízinövények közül.
A sszzeeggééllyyeess  vviiddrraappóókkookk  a szárazföldön
élnek, azonban vadászni már a víz felszí-
nére járnak ki. Az óórriiááss  ccssííbboorr  kifejlett
egyedei az éjszaka leple alatt messzire

elrepülve megjelennek a településeken is,
reggelre azonban mindig visszatérnek a
vízhez. Könnyen megfigyelhetjük az elszá-
radt nádszálak hegyén üldögélõ, kék színû
kköözzöönnssééggeess  aaccssáátt,,  mely a ragadozó szita-
kötõk egyik leggyakoribb hazai faja. 

A tavak és mocsarak halai a nyári
idõszakban gyakran fellépõ oxigénhiányos
viszonyokhoz alkalmazkodtak. Ezek közé

Közönséges acsa

Szegélyes vidrapók

Vöröshasú unka
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tartozik a sszzéélleess  kkáárráásszz,,  melyet
napjainkra már szinte teljesen
kiszorítottak az Ázsiából szár-
mazó ezüstkárászok. Ugyan-
csak erõsen megritkult a mo-
csári halfajokhoz képest igen
jóízû hússal rendelkezõ ccoomm--
ppóó    is. A horgásztavak legked-
veltebb hala a ppoonnttyy,,  melynek
õsi, nyurga testalkatú, pikke-
lyes változatából tenyésztették
ki a napjainkban inkább nép-

szerû, pikkely nélküli tükör-
pontyokat. A tavaszi estéken
a tóparton végigsétálva gyö-
nyörködhetünk a vvöörröösshhaassúú
uunnkkáákk    messze hangzó, mo-
noton kórusában. A víz te-
tején úszó farönkökön és a
vízinövények csomóin na-
poznak a mmooccssáárrii  tteekknnõõssöökk..
A nõstények a part homo-
kos részein ássák el tucatnyi
lágy héjú  tojásukat, melye-
ket a nap melege költ ki. 
A tavak csúcsragadozója a

horgászok által nem igazán
kedvelt, fõleg halakat fo-
gyasztó vviiddrraa. Vackát a
partoldalba ássa, ahol vi-
lágra jönnek az eleinte vak
vidrakölykök. Európa
több országában a vidra
már évtizedekkel ezelõtt
eltûnt, vagy megritkult,
ezért szinte mindenhol,
így Magyarországon is vé-
detté nyilvánították.

Széles kárász

Vidra
Mocsári teknõs



A madármegfigyelõ toronyba felkapaszkodva az év minden részében végezhe-
tünk madármegfigyelést, a legtöbb madárfajjal azonban a márciustól júliusig tartó
idõszakban találkozhatunk. A nyári kánikula beköszöntével érdemes a madárlest a
hajnali, illetve az alkonyati órákra idõzíteni, hiszen a rekkenõ déli hõségben a mada-
rak többsége pihen. A madarak felismeréséhez használjunk kézi távcsövet, illetve ma-
dárhatározó könyvet. A nádas sûrûjébõl olykor csak a madarak jellegzetes hangját
lehet hallani, ezek azonosítása némi gyakorlattal elsajátítható. Mivel a madarak érzé-
kenyen reagálnak a zajra, ezért kerüljük a hangoskodást! 

MMiinnddeennkkiinneekk  iizzggaallmmaass  mmaaddaarráásszzáásstt  kkíívváánnuunnkk!!

A toronyból megfigyelhetõ, illetve hallható legjellegzetesebb nádi madárfajok a
következõk:

A nádasok madarai

KKIISS  VVÖÖCCSSÖÖKK ((PPooddiicceeppss  rruuffiiccoolllliiss))
Bár látszólag hasonlítanak a récefélékhez, mégis önálló

csoportba tartoznak a vöcskök. Ritkán repülnek, de annál
ügyesebben buknak a víz alá, ahol akár több percet is el tud-
nak tölteni egy levegõvétellel. Legkisebb hazai képviselõjük a
kis vöcsök, amelynek kacagáshoz hasonló hangját már mesz-
szirõl meghallhatjuk. Fészke tutajszerûen, szabadon úszik a
víz tetején. 

Védett, eszmei értéke 50.000 Ft.

BBÖÖLLÖÖMMBBIIKKAA ((BBoottaauurruuss  sstteellllaarriiss))
A magyarországi gémfélék talán legsajátosabb képvise-

lõje. Jelenlétét legtöbbször csak a nádasból hallható búgó,
bömbölõ hangja árulja el. Barnás tollruhája nagyszerûen el-
rejti a nádszálak között, sõt olyannyira bízik rejtõzködõ szí-
neiben, hogy a közeledõ ember elõl is csak az utolsó pilla-
natban repül fel. A legtöbb gémfélével szemben magányosan
költ, táplálékát is kizárólag a sûrû vízi növényzetben keresi.

Fokozottan védett, eszmei értéke 100.000 Ft.

Tápiógyörgye
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BBAARRNNAA  RRÉÉTTIIHHÉÉJJAA ((CCiirrccuuss  aaeerruuggiinnoossoouuss))
Ma még nem ritka látvány a barna rétihéják lassú, imboly-

gó röpte. A hím és tojó madár lényegesen különbözik egymás-
tól, elõzõ szárnyának középsõ részén széles szürkéskék sáv hú-
zódik, míg utóbbi tollruhája a világosabb fejtetõ kivételével
egységes barna színû. Elsõsorban a talajon és a vízfelszínen
mozgó apró gerinceseket zsákmányolja, ügyessége nem elegen-
dõ a repülõ madarak elfogásához.

Védett, eszmei értéke 50.000 Ft.

GGUUVVAATT ((RRaalllluuss  aaqquuaattiiccuuss))
A nádas belsejébõl néha furcsa, malacvisításhoz hasonló

hang hallatszik, amit meglepõ módon egy madár, a guvat ad ki.
Hosszú lábujjaival biztosan közlekedik a mocsarak süppedõs
talaján. Rendszertanilag a darualakúak közé tartozik, így nem
csak a tolláról híres darunak, hanem Magyarország legnagyobb
madarának, a túzoknak is rokona.

Védett, eszmei értéke 10.000 Ft.

NNÁÁDDIIRRIIGGÓÓ ((AAccrroocceepphhaalluuss  aarruunnddiinnaacceeuuss))
A nádi énekesmadarak legtermetesebb képviselõje. Gyakran

láthatjuk, hallhatjuk amint a nádszálak, esetleg vízparti bokrok te-
tejére kiülve zengi erõteljes „kara-kara-kik-ki-ki” strófáit. Hang-
ja elválaszthatatlan a nyári nádasok hangulatától, gyakran még ké-
sõ éjszaka is énekel. A hûvös idõre meglehetõsen érzékeny, ezért
már korán, szeptember közepén elvonul afrikai telelõhelyére.

Védett, eszmei értéke 10.000 Ft.

NNÁÁDDII  SSÁÁRRMMÁÁNNYY  ((EEmmbbeerriizzaa  sscchhooeenniicclluuss))
A hímek fekete sapkája miatt sokszor hívják nádi verébnek.

Nyáron rovarokkal táplálkozik, míg télen elsõsorban a nádmagokat
fogyasztja. A költési idõszakban a hímekhez akár több tojó is csat-
lakozhat. Fészkét a nádasok szélsõ, kissé szárazabb részeiben a
földhöz közel építi. Gyakran láthatjuk amint a száraz nádszálak vé-
geire kiülve hallatja jellegzetes „tszuip” hangját. 

Védett, eszmei értéke 10.000 Ft.

AA  kköövveettkkeezzõõ  áálllloommáássiigg  11000000  mméétteerrtt  kkeellll  mmeeggtteennnnii!!
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A Kárpát-medence népei, köztük a véglegesen letelepedõ magyarok, eleinte er-
dõirtásokkal növelték a szántók kiterjedését. Az ezeken termesztett õsi haszonnövé-
nyek – mint amilyen a tönkölybúza, vagy a kásaköles – a középkor, majd a török hó-
doltság csekély számú lakosságának élelmiszerigényét még kielégítették. A gyökeres
változást az 1700-as években bekövetkezõ gyors népességgyarapodás hozta. A
technika fejlõdése ekkor már lehetõvé tette, hogy a mocsarak és lápok vizét lecsa-
polva újabb és újabb földterületeket vonjanak szántóföldi mûvelés alá. Az elmúlt év-
tizedekben a legelõk, rétek feltörésével tovább növelték a szántók nagyságát, melyek
ma már hazánk területének közel felét foglalják el. Ezzel az aránnyal a világranglistán
az elõkelõ második helyen állunk.

Nagyapáink, dédapáink idején a mezõgazdaság gyakorlata egészen más volt,
mint napjainkban. A parasztemberek saját erejükön kívül csak az igás lovakra, ök-
rökre támaszkodhattak. A gyomokat kapával távolították el, a kimerült földeket álla-
ti eredetû trágyával igyekeztek feljavítani, vagy évekig pihentették. A szántókat kis 

2. SZÁNTÓK 
– Magyarország leggyakoribb élõhelyei 

Az 1954-ben készült légifotón felismerhetõek a szántóföldek apró parcellái.
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területû parcellákban mûvelték, melyek határára cserjéket, fákat ültettek. Ebben az
idõben a vidéki ember és az õt befogadó táj a maga változatos, gazdag élõvilágával
még jól megfért egymás mellett. Sajnos, e hagyományos paraszti gazdálkodás az el-
múlt fél évszázadban szinte teljesen eltûnt Magyarországról, s vele együtt erõsen
megfogyatkoztak a hozzá kötõdõ növény- és állatfajok is.

Mi a helyzet napjainkban? A hatalmas, szinte végeláthatatlan mezõgazdasági
táblákat zajos traktorokkal mûvelik. A gyomok és rovarkártevõk ellen növényvédõ
szerekkel védekeznek, melyek közül nem egy még az emberi egészségre is ártalmas.

Alig alkalmaznak vetésforgót, vagy ugarolta-
tást, a földek gyors kimerülését elkerülendõ
inkább nagy mennyiségû mûtrágyát szórnak
ki. A mezõvédõ erdõsávok többségét már
régen kivágták. A mai kor iparszerû mezõ-
gazdasága tehát nem kedvez az élõvilágnak,
a szántóföldek többségén a vadon élõ fajok
alig találják meg életfeltételeiket. 

A gyomnövények egy jelentõs része
nem õshonos hazánkban. Vannak olyanok,
amelyek az ókor idején a gabonatermesztés
elterjedésével jutottak el a Földközi-tenger

Búzamezõ búzavirággal

Fogolycsapat 
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partvidékérõl Közép-Európába. Ezek közé
tartozik a kalászos vetések széleit nyár ele-
jén virágpompába öltöztetõ ppiippaaccss,, a kkéékk
bbúúzzaavviirráágg és a kkoonnkkoollyy. A gyomnövények
másik csoportja az elmúlt évszázadokban a
közlekedés és kereskedelem fejlõdésének
eredményeként hódította meg a világot. Jó
részük a mezõgazdasági gépek, illetve a

haszonállatok által összejárt csupasz fel-
színû területeket kedveli. Ilyen gyom a
mmeezzeeii  aasszzaatt,, a ccssaattttaannóó  mmaasszzllaagg és a ffee--
kkeettee üürröömm,,  melyek gyorsan terjedve már
sok problémát okozhatnak a gazdáknak.
A szántóföldek állatvilága jórészt a füves
élõhelyek tág tûrésû fajaiból áll. Ennek
oka az, hogy aratástól a következõ év ta-
vaszáig a szántók nagyban hasonlítanak a
rövidfüvû, nyílt pusztaságokhoz. A ro-
varvilágot csak a vegyszerekhez és az ál-
landó talajforgatáshoz gyorsan alkalmaz-
kodó fajok képviselik, mint amilyen a ga-
bonaféléken élõ vveerreessnnyyaakkúú  áárrppaabbooggáárr,
vagy a káposztaféléken elõforduló nnaaggyy
kkááppoosszzttaabboollhhaa. 

A szántók leggyakoribb rágcsálója
a mmeezzeeii  ppooccookk,, mely rokonaival ellentét-

ben nem alszik téli álmot, hanem a vastag
hótakaró alatt télen is táplálék után keres-
gél. Fõ ellenségei az egész évben nálunk
tartózkodó eeggeerréésszzööllyyvveekk,, melyekhez no-
vembertõl csatlakoznak a messze északon
költõ, hazánkban csak téli vendégként tar-
tózkodó ggaattyyááss  ööllyyvveekk.. A szántóföldi kör-
nyezethez alkalmazkodott Magyarország

Csattanó maszlag termése

A hagyományos gazdálkodás néhány eszköze

Pipacsok

Szántókat elválasztó cserjesor 
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egyik legritkább madara a ttúúzzookk is. Bár hú-
sa szinte ehetetlen, trófeájáért a kakasokat
sokáig vadászták, ma viszont már egész
Európában szigorúan védik. Ha az egyhan-
gú szántókat fasorok, tanyákat körülölelõ
ligetek szakítják meg, megjelennek a bok-
rosokra jellemzõ fajok. Ilyen a sokat szi-
dott, bár rovarfogyasztásával hasznosnak
is tekinthetõ, odúkban fészkelõ sseerreeggééllyy, a
kiemelkedõ helyen zsákmány után figyelõ
ttöövviisssszzúúrróó  ggéébbiiccss, illetve a télen csapatok-

ba verõdõ, fácánnal rokon ffoo--
ggoollyy.. Itt érzi jól magát a telepü-
lésekre is bátran bemerészkedõ,
szárnyasokkal és kisemlõsökkel
táplálkozó ggöörréénnyy. Bár a mezõ-
gazdászok többsége felesleges-
nek tartja ezeket a „zöld folyo-
sókat”, létjogosultságuk még
gazdasági szempontból is vitat-
hatatlan. Otthonául szolgálnak
sok olyan ragadozónak, melyek
kártevõ ízeltlábúakkal táplálkoz-
nak, védik a szél káros hatásaitól a tavasszal
még növényzetmentes szántóföldeket, a
nyári aszály idején pedig visszatartják az ér-
tékes reggeli harmatot.

Kultúrsivatag

Vegyszerezés

Egerészölyv

Túzok

TTáávvoollssáágg  aa  kköövveettkkeezzõõ  áálllloommáássiigg  11110000  mméétteerr..
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Európában a csapadék mennyisége az Atlanti-óceántól keleti irányba haladva
egyre csökken. Ezzel együtt a nedvességkedvelõ lombos erdõk fokozatosan eltûnnek
és átadjak helyüket a szárazságtûrõ füves területeknek. Ezek közé tartoznak a ma-
gyarországi szikes puszták is, melyek legfontosabb tulajdonsága, hogy a talajvíz só-
tartalma kiválik a felszín közelében, sõt sokszor a felszínre is eljut, ahol fehér, nö-
vényzetmentes foltok, „vakszikek” jönnek létre. Amíg az alföldi folyókat nem szorí-
tották gátak közé, addig az évrõl évre szabályszerûen bekövetkezõ áradások kimos-
ták a talajból a sókat. A bõ kétszáz éve meginduló folyószabályozási munkák ered-
ményeként a talajok rendszeres átöblítése megszûnt és hatalmas területek szikesed-
tek el. A hortobágyi, kiskunsági, de még a Tápió-vidéki szikes puszták is tehát köz-
vetve az emberi tevékenységnek köszönhetik létrejöttüket.

Mivel a szikes puszták kialakulása jórészt az emberhez kötõdik, ezért fenntar-
tásukhoz, egyben az ott élõ gazdag élõvilág megõrzéséhez is elengedhetetlen az 

3. SZIKES PUSZTÁK 
– ahol messzire ellát a szem

A térképen jól látható, hogy 150 éve a falutól délre, a mai szántók helyén kiterjedt legelõk
voltak.
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emberi tevékenység. Ebben nagyon fontos szerepet játszik a legeltetõ állattartás, mi-
vel a szarvasmarhák és birkák rágása, tiprása akadályozza meg, hogy a legelõk eldud-
vásodjanak, vagyis elszaporodjanak rajtuk a gyomnövények. Ha a tavaszi esõk meg-
érkeznek, akkor a mélyebben fekvõ részeken még kaszálni is lehet. A puszta táplá-
lékláncának egyik legfontosabb eleme a fûféléket fogyasztó háziállatok trágyája. 
Az ezekben élõ ízeltlábúak jelentik a fõ táplálékát a gerinces állatoknak, köztük szá-
mos ritka madárfajnak.

A puszta sokak számára tûnik ki-
halt, élettelen tájnak, pedig természeti
értékekben igencsak bõvelkedik. Köze-
lebbrõl nézve akár a terepasztal, úgy
tárul elénk a szikesek változatos felszí-
ne, szikhátak, szikerek, szikpadkák né-
hány 10 cm-es szintkülönbségei mint
megannyi fennsík, folyóvölgy, meredek
hegyoldal teszik változatossá a messzi-
rõl egyhangú legelõt. A szikesek talajá-
ban sok az agyag, ennek köszönhetõen
a hóolvadásból származó vizek nehe-
zen szivárognak el, kisebb-nagyobb

Vakszik

Tavaszi vízállás a szikes legelõn
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tocsogók, szikes vízállások alakulnak ki. Amint
azonban megérkeznek a tavaszi szelek, a vizek
gyorsan eltûnnek, majd a nyári szárazságtól ösz-
szezsugorodó talajban hatalmas repedések kelet-
keznek. A szikes pusztákon tapasztalható zord
környezeti tényezõk már-már sivatagi körülmé-
nyeket teremtenek az itt élõ növények és állatok
számára.

A szikesek növényvilága nagyon különleges.
Az itt elõforduló fajok egy része a vonuló mada-
rak közvetítésével jutott el a tengerparti föve-
nyekrõl a Kárpát-medence belsejébe, míg mások
az ázsiai sós félsivatagokból terjedtek szét. Utób-
biak közé tartozik a ppoozzssggááss  zzssáázzssaa,,  melynek virá-
gai májusban fehérré varázsolják a már tikkasztó
hõségtõl szenvedõ pusztát. A pillangósvirágúak-
hoz tartozó kkeesseerrûû  ééddeessggyyöökkéérr  a Tisza árterébõl
húzódott fel a Tápió partjára. Nyár végére lila szí-
nû virágaiból gömbszerû, tüskékkel borí-
tott termések fejlõdnek, melyrõl könnyen
felismerhetjük. Igen gazdag a rovarvilág. A
rövidcsápú, barnásan foltos színével a rö-
vid fûben szinte észrevehetetlen kkéékksszzáárr--
nnyyúú  ssáásskkaa közelre bevárja az embert, majd

egy hirtelen mozdulattal szárnyra kel. Szin-
te kizárólag fûfélékkel táplálkozik. Ellenben
a hosszú csápú sszzeemmööllccsseevvõõ  sszzööccsskkee el-
kapja a kisebb hernyókat, bogarakat is. Ha
kézbe vesszük, akkor nem árt vigyázni,
ugyanis rágójával védekezés gyanánt be-
lénk haraphat. A sötét színû mmeezzeeii  ttüüccssöökk
muzsikája nem csupán szórakozás, ugyanis
a hímek ezzel versengenek egymás közt a
nõstények kegyeiért. Hangjuk elválasztha-
tatlan a meleg nyári esték hangulatától. 

Pozsgás zsázsa 

Szemölcsevõ szöcske

Kéneslepke
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A puszta virágait
elõszeretettel ke-
resik fel a nappali
lepkék, mint ami-
lyen a fehérlepkék
családjába tarto-
zó, ám sárga színû
kkéénneesslleeppkkee,, illetve
a gyönyörû szem-
foltokat viselõ
nnaappppaallii  ppáávvaasszzeemm..
Az apró bboogglláárrkkaalleeppkkéékkeett cikázó repülésük közben nehéz
szemügyre venni, azonban amint leszállnak, megfigyelhet-
jük a nõstények és hímek eltérõ szárnyszínét. Hazánk leg-
nagyobb pókfaja a sszzoonnggáárriiaaii  ccsseellõõppóókk földbeásott leshe-
lyérõl ront rá mit sem sejtõ áldozatára.

A tavaszi szikes vizeket elõszeretettel keresik fel pe-
terakás céljából a békák, mint például a szomszédos laza
talajú földeken telelõ bbaarrnnaa  áássóóbbéékkáákk.. Ha a víz alatt álló
területek nagy kiterjedésûek, akkor a vonuló madársere-
gek, különösen az északi tundrákon költõ partimadarak
akár hosszabb idõt is eltöltenek itt. Közülük a kerek szár-
nyú bbííbbiicceekk és a hosszú
csõrû nnaaggyy  ggooddáákk  itt is
költenek. Gyakran láthat-
juk a fû között fészkelõ
ssáárrggaa  bbiilllleeggeettõõkkeett is. A
pusztán álló fákon, kisebb
ligetekben építi fészkeit 
a sszzaarrkkaa,, melyet késõbb a
sólyomfélék, elsõsorban 
a vvöörrööss--  és kkéékkvvéérrccsséékk
foglalnak el. Az elöntéstõl
nem veszélyeztetett maga-
sabb hátakon a nagyobb
ragadozómadarak egyik
legfontosabb zsákmányál-
lata az üürrggee is elõfordul.

Boglárkalepkék

Szarka

Kékvércse tojó

Ürge

Szongáriai cselõpók

TTáávvoollssáágg  aa  kköövveettkkeezzõõ  áálllloommáássiigg  11220000  mméétteerr..
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A Tápió két ága, az Alsó- és Felsõ-Tápió a Gödöllõi-dombságban ered. Hosz-
szú utat tesznek meg míg Tápiószentmárton határában találkoznak, innen vizük már
egyesült Tápióként folyik tovább, hogy elérje befogadóját, a Zagyva folyót. Tápió-
györgyét elhagyva asztallap simaságú alföldi tájon halad keresztül, ezért vize lelassul,
és ha a mesterségesen emelt gátak engednék, akkor széles kanyarokat leírva baran-
golná be a vidéket. Zöld szalagja egyrészt összeköttetést biztosít a középhegység és
az Alföld élõvilága között, másrészt az emberi hatások miatt felaprózódott termé-
szetes élõhelyek, rétek, legelõk kapcsolatát is lehetõvé teszi. A Tápió növényzettel
borított keskeny sávja az élõvilág számára valódi „országút”, a növényektõl kezdve
a gerincesekig sok-sok faj terjedésében, vándorlásában játszik szerepet.

A folyó és az itt élõ emberek viszonya sokat változott az elmúlt évszázadok
alatt. Régen halat, vadat, dús kaszálókat adó természeti kincsnek, míg napjainkban
megregulázandó természeti erõnek tartják. A középkorban elõször a Tápiót kísérõ
ártéri erdõket vágták ki, majd vízimalmok révén hasznosították energiáját. A folyó

4. VÍZFOLYÁSOK  
– nyüzsgõ élet a Tápióban

A Tápió szabályozatlan medre a XIX. sz. második felében a falutól nyugatra.
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életét gyökeresen átalakító beavatkozások a 20. század közepén valósultak meg, me-
lyek fõ célja az árvizek elleni hatékony védekezés volt. A falu alatti szakaszon hosz-
szú gátat építettek, majd a folyót egy mérnökök által tervezett nyílegyenes mederbe
terelték. Mindezek ellenére a Tápiót még ma is az Alföld egyik leggazdagabb élõvi-
lágú kis vízfolyásaként tartjuk számon.

A Tápió medre viszonylag bõvizû, még a nagy nyári szárazságok idején is szál-
lít némi vizet. Ha pedig a Tiszán, vagy a Zagyván nagyobb árhullám vonul végig, ak-
kor a torkolattól visszaduzzadva kilép medrébõl, és hatalmas tóvá terül szét, amely
Tápiógyörgyétõl egészen Újszászig húzódik. Mivel útja során csak kevés szennyvíz-
terhelés éri, így vízminõsége jónak mondható. Egyedül csak a nagy esõzések által a

szomszédos szántókról bemosódó vegyszerek és
mûtrágyák okozhatnak problémát. Tiszta, oxigén-
ben gazdag, lassan áramló vizében növény- és ál-
latfajok százai találják meg életfeltételeiket, köztük
számos igazi ritkaság.

A vízi és a vízparti növényzet a vízfolyás kö-
zepétõl a part felé haladva sávosan helyezkedik el.
A nyíltabb részeken a víz felszínén szabadon lebe-
gõ vízinövényeket láthatunk, melyek egyik legszebb
képviselõje a fehér virágú, kerek levelû bbéékkaattuuttaajj..

A Tápió nyáron

Békatutaj
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A parton a nád és gyékény alkotta sûrû-
ben mutatós virágok bújnak meg, mint
amilyen a sárga színû mmooccssáárrii  nnõõsszziirroomm és
a rózsaszínû vviirráággkkáákkaa.. Sajnos a Tápiót
egykor kísérõ ártéri ligetekben ma már
nem gyönyörködhetünk, csupán néhány
árva fûzfa álldogál a parton. A víz alatti
nyüzsgõ állatvilág tanulmányozása nem
könnyû feladat, pedig igen különleges élõ-

lények népesítik be. A vízi ízeltlábúakra jellemzõ módon a nnaaggyy  tteeggzzeess és a ttaarrkkaa  kkéé--
rréésszz lárvái a vízben fejlõdnek, míg a kifejlett egyedek szárnyra kelnek és akár mesz-
szebbre is elrepülnek. A homokos-iszapos fenéken élõ ffoollyyaammii  kkaaggyyllóókknnaakk fontos
szerepe van a lesüllyedõ növényi törmelék feldolgozásában. Az éjjel elõmerészkedõ
ffoollyyaammii  rráákk vadászó életmódja mellett szívesen elfogyasztja az elhullott vízi állatok
maradványait is.

Az alföldi vizekben elõforduló védett halfajok majd minden képviselõje megta-
lálható a Tápióban. Ilyen a kisebb csapatokba verõdõ sszziivváárrvváánnyyooss  öökkllee,, illetve az aljza-
ton táplálék után keresgélõ vváággóóccssííkk.. Gyakorinak mondható ragadozóhal a ccssuukkaa,,

Mocsári nõszirom

Vágócsík

Folyami kagyló

Csuka
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melynek nagyobb példányai akár a gya-
nútlan vízimadarakat is leránthatják a
mélybe. A kétéltûek közé tartozó ppeettyy--
ttyyeess  ggõõttéékk  csupán a kora tavaszi nász
idején keresik fel a vizes élõhelyeket,
ahol a nõstények a vízinövényekre ra-
gasztják petéiket. A sokak által félel-
metesnek tartott, valójában ártalmat-
lan vvíízziissiikkllóótt könnyen felismerhetjük a
feje két oldalán virító sárga foltról. A
parton napozó példányok az emberi

lépések rezgéseit már messzirõl érzékelik és
gyorsan a vízbe siklanak. A madarak jelen-
tõs részének a halak jelentik a fõ táplálékot.
Ilyen a gázlómadarak közé tartozó sszzüürrkkee
ggéémm,,  mely a sekély vízben mozdulatlanul le-
si zsákmányát, majd lándzsaszerû csõrével
a vízbe vágva valósággal felnyársalja áldoza-
tát. A színpompás jjééggmmaaddáárr ellenben kolib-

ri módjára lebeg a víz felett, és innen csap le a felszín közelében úszkáló apró ha-
lakra. Az Európába mesterségesen betelepített ppéézzssmmaappooccookk nyáron a partoldalba
ásott járataiban él, míg télire vízinövényekbõl épít várat a víz felszínére.

A Tápiót buja vízi növényzet szegélyezi

Vízisikló

Jégmadár A medrébõl kilépett Tápió

TTáávvoollssáágg  aa  kköövveettkkeezzõõ  áálllloommáássiigg  990000  mméétteerr..
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Az élõlények egy része
már évezredek óta együtt él az
emberrel, eredeti élõhelyükrõl,
a rétekrõl, erdõkbõl beköltöz-
tek a településekre. Még az
emeletes házak, járdák, aszfal-
tozott parkolók alkotta beton-
rengetegben is – amelynek
mesterséges környezetében
sokszor már az ember sem ér-
zi jól magát – találkozhatunk
növényekkel és állatokkal. Van-
nak olyan fajok, amelyek egye-

A napjainkban készült térkép jól mutatja (sárgás színnel jelölve), hogy Tápiógyörgye bel-
területe bõvelkedik zöldterületekben.

Virágoskert 

5. TELEPÜLÉSEK 
– ismeretlen szomszédok, kedves lakótársak
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nesen keresik az emberek közelségét. Számos megfigyelés bizonyítja, hogy az elnép-
telenedõ falvakból, tanyaudvarokról az addig ott költõ gólyák, házi verebek is rövi-
desen tovább állnak. Különösen az öreg parkok, valamint a cserjékben és virágok-
ban gazdag kertek tûnnek ki változatos élõvilágukkal, hiszen ezek hasonlítanak legin-
kább a természetes élõhelyekhez.

Felmerülhet a kérdés, hogy a
zajos és rossz levegõjû, emberlakta
környezetet miért is választotta ott-
honául oly sok állatfaj. A madarak
egy részét, például a fecskéket és a
ritka gyöngybaglyokat az épületek
jó fészkelõhelyei vonzzák. A regge-
lente hangosan éneklõ feketerigók
természetes ellenségeik, a ragadozó
madarak elõl húzódtak be a telepü-
lésekre. De alapvetõen a legtöbb ál-
latot a nagy mennyiségben fellelhe-
tõ táplálék csábítja. Ezek közé tar-
tozik a kamrákat gyakran megdézs-
máló házi egér, vagy a téli madár-

A Györgyey-kastély a park öreg fáival

A falusi porták gazdasági épületei kiváló élõhelyek
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etetõk énekeseire rájáró karvaly. Azonban a sok
elõny mellett számos veszély is leselkedik a városlakó
állatokra. Az utak egyre növekvõ gépjármûáradata
békák ezreit gázolja halálra. A szobák erõs fényeire
berepülõ éjjeli lepkék többsége néhány nap alatt egy-
szerûen éhen hal. A kertekben fészkelõ cinkéknek,
pintyeknek pedig a házimacskák seregétõl van félniva-
lója. A sort még hosszasan lehetne folytatni.

A körülöttünk élõ állatok közül nem egy iránt
sokan ellenszenvet érzünk. A betegségeket terjesztõ

vándorpatkánynak, vagy a
szekrényekben megtelepedõ
ruhamolynak kevés az esélye,
hogy megszerettesse magát.
Szerencsére a lakásban és a
kertben élõ állatok többségét
hasznosnak, vagy kedves

vendégnek tekintjük. Kinek jutna eszébe bántani például a katicabogarakat, vagy az
alkonyati órákban elõmerészkedõ sünöket? Bár néha ezek az állatok is kisebb-na-
gyobb kellemetlenségeket okozhatnak, de gondoljuk csak el, hogy nélkülük 
milyen szürkék és csendesek lennének
házaink, udvaraink.

A belterületeken csak azok a va-
don élõ növényfajok maradnak meg,
amelyek hozzászoktak az állandó ta-
posáshoz, illetve a kertek és gyümöl-
csösök rendszeres vegyszerezéséhez.
Ezek közé tartozik a ppiirrooss  áárrvvaaccssaalláánn,,
a ppoonnggyyoollaa  ppiittyyppaanngg  és a kkaattáánnggkkóórróó..
A nnaaggyy  mmeezztteelleennccssiiggaa akár a 20 cm-
es hosszúságot is elérheti, leggyak-
rabban nedves pincékben, vízóraak-
nákban találkozhatunk vele. Ha enyhe,

Piros árvacsalán

Macskabagoly

FagyalszenderImádkozó sáska katángkórón
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borult éjjelen végigballagunk az utcai lám-
pák alatt, éjjeli lepkék tucatjait láthatjuk.
Ezek egy része körbe-körbe repked, míg
mások háztetõszerûen összecsukott szár-
nyakkal pihennek az oszlopokon. Itt figyel-
hetjük meg a ffüüssttööss  mmeeddvveelleeppkkéétt,, valamint
a jóval termetesebb ffaaggyyaallsszzeennddeerrtt és a kköö--
zzöönnssééggeess  öövveessbbaaggllyyoott.. A testéhez képest
feltûnõen hosszú lábakat viselõ ffaallii  kkaasszzááss--
ppóókk  a dohos, árnyékos helyiségeket kedve-
li, ahol legyekre és hangyákra vadászik. 
A rózsabokrokon gyakran láthatjuk a rróózzssaa--
gguubbaaccss lárváinak bölcsõjeként szolgáló
gömb alakú, 5-6 cm-es duzzanatokat. A
belõlük kimászó felnõtt gubacsdarazsak ez-
zel szemben alig 5 mm hosszúak.

A zzöölldd  vvaarraannggyyookkaatt ma már szinte
csak a belterületeken láthatjuk. A langyos
tavaszi esõk után seregesen keresik fel az
utak pocsolyáit, a kikelõ ebihalakból a nyár
végére már kifejlett békák lesznek. A gyors
röptû sszzüürrkkee  llééggyykkaappóókk és hháázzii  rroozzssddaaffaarr--
kkúúaakk a kerti rovarok legjelentõsebb pusztí-
tói, évente két alkalommal nevelnek fiókát.
A parkok idõs fáinak odvaiban költenek a
mmaaccsskkaabbaaggllyyookk,, amelyek egész évben a fészkelõhely környékén tartózkodnak. Az éj-
jel elõmerészkedõ ssüünnöökk legtöbbször farakások alatt telepednek meg, téli álmukat is

itt alusszák. A kköözzöönnssééggeess  ddeenneevvéérr
bõrszárnyának fesztávolsága közel fél-
méteres is lehet, ezzel Európa legna-
gyobb denevérei közé tartozik. A ra-
gadozó kisemlõsök közül a nnyyeesstteekk
alkalmazkodtak leginkább a települési
környezethez. A kíváncsi, izgága álla-
tok gyakran bemásznak a garázsokban
álló autók motorterébe, ahol eddig
ismeretlen okból elõszeretettel rágják
el a színes kábeleket.

Zöld varangy

Közönséges denevér

Nyest

TTaannöössvvéénnyyüünnkk  aa  880000  mméétteerrrree  lléévvõõ  TTáájjhháázz  
tteerrmméésszzeettiissmmeerreettii  kkiiáállllííttáássáánnááll  ffeejjeezzõõddiikk  bbee..
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