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Kedves Látogató!
Tápiógyörgye a Tápió-vidék déli peremén

helyezkedik el. Határának döntõ része igazi alföl-
di rónaság, ahol a táj egyhangúságát már nem tö-
rik meg homokbuckák, vagy löszdombok. A falu
lakói évszázadok óta a mezõgazdaságból élnek,
így nem csoda, hogy bármerre nézünk, minden-
felé szántókat látunk. A kép azonban csalóka. A
búza- és kukoricaföldek között megbújva a ter-
mészeti csodák valóságos tárházát fedezhetjük
fel. Tápiógyörgyén található a Tápió mente leg-
több szikes tava, egyetlen vetési varjú telepe, leg-
népesebb gyurgyalag kolóniája és legnagyobb
szikes pusztáinak egyike. Ha meg szeretnénk is-
merni ezeket a természeti értékeket, több napra
van szükségünk, hogy végigjárjuk õket. A tavaszi
vizeken zsongó madárseregek látványa, a komó-
tosan legelõ szürkemarha-gulya kolompolása,
vagy a nádasból szóló énekmadarak strófái felejt-
hetetlenné teszik ezeket az órákat. 

Ezzel a kis füzettel szeretnénk most min-
denkiben kedvet ébreszteni a felfedezésre. Ve-
gyük a fáradságot és akár gyalogosan, kerékpá-
ron, vagy lovas kocsin zötykölõdve keressük fel
az alábbi helyeket, ismerjük meg az ott élõ sok-
színû növény- és állatvilágot!

HHaa  kkiillááttooggaattuunnkk  aa  tteerrmméésszzeettbbee,,  ssoossee  ffeelleejjtt--
ssüükk  eell  aa  tteerrmméésszzeettjjáárróókk  aarraannyysszzaabbáállyyáátt::  „„SSeemm--
mmiitt  nnee  vviiggyyüünnkk  aa  tteerrmméésszzeettbbee,,  ééss  nnee  iiss  hhoozzzzuunnkk
eell  oonnnnaann  sseemmmmiitt!!””  TTeehháátt  nnee  sszzeemmeetteelljjüünnkk,,  nnee
sszzeeddjjüükk  llee  aa  vviirráággookkaatt,,  nnee  hháábboorrggaassssuukk  aazz  áállllaa--
ttookkaatt,,  nnee  ggyyúújjttssuunnkk  ffeelleellõõttlleennüüll  ttüüzzeett..  HHaa  mmiinnééll
ttööbbbb  mmaaddaarraatt  sszzeerreettnnéénnkk  mmeeggffiiggyyeellnnii,,  aakkkkoorr  kkee--
rrüülljjüükk  aa  hhaannggoosskkooddáásstt,,  aa  rriiccssaajjtt..  KKéérrüünnkk  mmiinn--
ddeennkkiitt,,  hhooggyy  ggééppjjáárrmmûûvveekkkkeell  aa  fföölldduuttaakkrróóll  nnee
ttéérrjjeenneekk  llee,,  nnee  jjáárrjjáákk  öösssszzee  aa  kkeerreekkeekkkkeell  aa  ggyyeepp--
tteerrüülleetteekkeett..

Nagy kócsagok

Legelõ szürkemarha-gulya 

Sisakos sáska
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A falutól keletre, a Tápió két partján elhelyez-
kedõ szikes legelõ, mely a megyehatáron túlnyúl-
va egészen Újszász határáig húzódik. Védett nö-
vényei közé tartozik a halványlila szirmú ffááttyyoollooss
nnôôsszziirroomm  ((IIrriiss  ssppuurriiaa))  és a bennszülött, csak a
Kárpát-medencében elõforduló kkiissfféésszzkkûû  aasszzaatt
((CCiirrssiiuumm  bbrraacchhyycceepphhaalluumm))..  Tavasszal a gyep nagy
részét sekély tocsogók borítják, ahol ritka madár-
fajok sokasága fészkel. Ezek közé tartozik a foko-
zottan védett ppiirroosslláábbúú  ccaannkkóó  ((TTrriinnggaa  ttoottaannuuss)),,
és a terepszínében rejtõzködõ ssáárrsszzaalloonnkkaa
((GGaalllliinnaaggoo  ggaalllliinnaaggoo))..  Az egykori tanyahelyek
akáccsoportjainak koronájában kkéékkvvéérrccsséékk  ((FFaallccoo
vveessppeerrttiinnuuss))  nevelik fiókáikat. Nyár végétõl kó-
borlásaik során gyakran keresik fel a ragadozó
madarak a Gulya-gyepet, köztük olyan ritka fajok
is, mint a ppaarrllaaggii  ssaass  ((AAqquuiillaa  hheelliiaaccaa)),,  a kkííggyyáásszz--
ööllyyvv  ((CCiirrccaaäättuuss  ggaalllliiccuuss))  és a ppuusszzttaaii  ööllyyvv  ((BBuutteeoo
rruuffiinnuuss))..  A területet néhány éve megvásárolta a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, amely júni-
us és szeptember között itt legelteti több, mint
100 állatot számláló szürkemarha-gulyáját.

Szürke marhák

Sárszalonka

Fiatal parlagi sasFátyolos nõszirom

A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzethez
tartozó Gulya-gyep
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A 19. század derekán Tápiógyörgye határá-
ban még félszáznál több székeknek nevezett szi-
kes tavat írtak le, melyekbõl napjainkra mind-
össze nyolc maradt. Ilyen a falutól északra el-
helyezkedõ Vámos-szék, az Újszilvás felé esõ
Nagy-szék és a Görbe-szék. Az utóbbi évek
aszályos idõjárása, illetve a mesterséges csator-
nák túlzott vízelvezetése miatt ma már csak a
csapadékosabb években telnek meg vízzel, emi-
att az egykor fehér medrû, vakszikes tómedre-
ket benõtte a növényzet. Kedvezõ vízállapotok
esetén azonban néhány hétre csodálatos ma-
dárvilág telepszik meg rajtuk. Olyan ritkaságok
költése bizonyosodott be itt, mint a fokozottan
védett ggóóllyyaattööccss  ((HHiimmaannttooppuuss  hhiimmaannttooppuuss)),,
vagy a Tápió-vidéken elõször fészkelõ ffeekkeettee--
nnyyaakkúú  vvööccssöökk  ((PPooddiicceeppss  nniiggrriiccoolllliiss))..  A magyar-
országi szikes tavak jelentõségét mutatja, hogy
az 1997-ben életbe lépett természetvédelmi
törvény országos jelentõségû természetvédelmi
területté nyilvánította õket, csakúgy, mint vala-
mennyi forrást és lápot.

A Nagy-szék, parti madarakkal

Gólyatöcs

Szikes tavak
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Az újszászi határon egy közel öt méter ma-
gas kiemelkedés, ún. kunhalom látható, melyet
a helyiek Cigány-halomnak neveznek. A kun-
halmokat fõként a népvándorlás korában épí-
tették az Alföldön. A nagyobbak lakódombok
lehettek, másokat temetkezési helyként hasz-
náltak, míg voltak olyanok, amelyek kiemelked-
ve a lápok és mocsarak tengerébõl a tájékozó-
dást szolgálták. Mivel meredek oldalukat soha-
sem szántották föl, ezért õsi löszgyepi növé-
nyek menedékeivé váltak. Az egyik ilyen túlélõ
a Cigány-halmon is elõforduló, az Alföldön
igen ritka ttaarrééjjooss  bbúúzzaaffûû  ((AAggrrooppyyrroonn  ppeeccttiinnaa--
ttuumm))..  A halomra felkapaszkodva elénk tárulnak
az egykor itt kanyargó vízfolyások lapos med-
rei, amelyek már rég nem szállítanak vizet. A
kunhalmok a földvárakkal együtt szintén orszá-
gos jelentõségû természetvédelmi területnek
minõsülnek. 

Taréjos búzafû Cigány-halom

Cigány-halom
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A szántók között néhol csak keskeny csík-
ként, máshol terjedelmes legelõként szikes gye-
pek húzódnak, melyek területe összességében
több száz hektárra tehetõ. Régi elnevezéseik:
Vizes-föld, Büdös-tó rét, Békás, jól mutatják,
hogy egykori vizenyõs laposok, mocsarak ki-
szárításával jöttek létre. Egy ilyen gyepfolton
került elõ az Alföldön ritka növényként ismert,
akár kétméteresre is megnövõ, merev serteszõ-
rökkel borított mmaaggaass  kkííggyyóósszziisszz  ((EEcchhiiuumm
iittaalliiccuumm))..  Az utóbbi években megritkult vvöörrööss
vvéérrccssee  ((FFaallccoo  ttiinnnnuunnccuulluuss))  egyik legsûrûbb
Tápió-vidéki állománya kötõdik ezekhez a ma-
napság fõleg birkanyájakkal legeltetett szikes
gyepekhez. A legeltetésnek köszönhetõ rövid
füvû gyepeken több helyen még üürrggéétt
((SSppeerrmmoopphhiilluuss  cciitteelllluuss))  is láthatunk. Magas kígyószisz

Legelõ birkanyáj

Szikes gyepek
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A Tápió-vidék középsõ részét borító ho-
mokhátság végsõ, néhány hektáros része a sze-
lei határból átnyúlik Tápiógyörgye területére is.
Az itt található felhagyott homokbányában nyá-
ron hangos madárzsivaly fogadja a látogatót. A
meredek homokfalba vájt, akár a két méter
hosszúságot is elérõ üregekben hazánk legszí-
nesebb madarai, a ggyyuurrggyyaallaaggookk  ((MMeerrooppss  aappii--
aasstteerr))  és legkisebb fecskéi, a ppaarrttiiffeeccsskkéékk
((RRiippaarriiaa  rriippaarriiaa))  költenek. Mindkét faj elsõsor-
ban repülõ rovarokra vadászik. Míg a gyurgya-
lag egy-egy kinyúló ágon ülve lesi zsákmányát,
addig az örökmozgó partifecske szinte egész
napját a levegõben tölti. A gyurgyalagok már
korán, augusztusban elindulnak afrikai telelõ-
helyeik felé, vonuló csapatainak pirregõ hang-
ját ilyenkor a települések felett is sokszor hall-
hatjuk.

Gyurgyalag és partifecske telep

Gyurgyalag

Költõüregek a homokfalban Partifecske-fióka
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A Kiserdõ tölgyfái

Kiserdõ

Só-út
A tápiógyörgyei határ déli részén halad az

egykori Só-út nyomvonala. A középkortól
kezdve a Kárpátokban bányászott sót a Tiszán
tutajok segítségével egészen Szolnokig úsztat-
ták, majd innen Budára lovas kocsikkal, ökrös
szekerekkel szállították tovább. A még ma is
használatos poros földút innen kapta a nevét.
Egyes szakaszai a sok évszázados használat mi-
att erõsen bevágódtak a földbe, ezért sok he-
lyen 2-3 méter magas, meredek partoldalak kí-
sérik. Itt akadhatunk rá a védett, ennek ellené-
re még gyakorinak mondható bbuuddaaii  iimmoolláárraa
((CCeennttaauurreeaa  ssaaddlleerriiaannaa)),,  illetve a szinte fekete
virágokat hordozó aappááccaavviirráággrraa  ((NNoonneeaa  ppuullllaa))..
Az út mellett álló bokrok hegyén gyakran lát-
hatjuk a fekete fejû, piros mellényû cciiggáánnyy  ccssaa--
lláánnccssúúccssookkaatt  ((SSaaxxiiccoollaa  ttoorrqquuaattaa))..

Budai imola

A falu szélén, a vasútvonal két oldalán elhe-
lyezkedõ néhány hektáros telepített erdõcske
két okból is különleges. Egyrészt, mert fõ tö-
megét a vidékünkön egyre kevesebb helyen lát-
ható kkooccssáánnyyooss  ttööllggyy  ((QQuueerrccuuss  rroobbuurr))  alkotja,
mely egykoron az Alföld leggyakoribb fafaja
volt. Sajnos, az egykori tölgyesek élõhelyeit a
tájidegen fenyõ-, akác- és nemesnyárül-
tetvények ma már szinte teljesen elfoglalták.
Másrészt pedig itt található a Tápió mente
egyetlen fészkelõ vveettééssii  vvaarrjjúú  ((CCoorrvvuuss  ffrruuggiillee--
gguuss))  kolóniája. A téli idõszakban, hatalmas csa-
patokban Magyarországon idõzõ vetési varjak
fõleg Ukrajnából és Oroszországból érkeznek
hozzánk. Azonban a hazánkban költõ varjak
száma ennek csupán töredéke. Mivel állománya
az elmúlt években erõsen lecsökkent, 2001-
ben védetté nyilvánították.
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Ilike-árok

Fûzfák az Ilike partján télen...

...és nyáron

A Tápióból kiágazó, majd 10 kilométer
megtétele után oda visszatérõ Ilike-árok sok
helyen õrzi még a szabályozások elõtti termé-
szetszerû állapotokat. Bár az év nagy részében
alig szállít vizet, ennek ellenére kanyargósabb
szakaszai sok természeti értéket megõriztek.
Ott, ahol a vízfolyás elhagyja a tápiószelei ha-
tárt, utolsó mohikánként néhány száz méteren
át idõs ffeehhéérr  ffûûzzeekk  ((SSaalliixx  aallbbaa))  kísérik. Egykor
mind az Ilikét, mind a Tápiót ehhez hasonló li-
geterdõk szegélyezték, melyekbõl napjainkra csak
ez az egy apró folt maradt fenn. Tájképileg a
györgyei határ egyik leghangulatosabb része.
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Barna rétihéja-fióka

Törpegém

Horgásztó
A Téglagyár egykori bányagödreiben kiala-

kított horgásztavak nyugalmas, vízi növényzet-
tel benõtt részei a nádban fészkelõ madárfajok
számára biztos költõhelyet jelentenek. Ilyen a
bbaarrnnaa  rrééttiihhééjjaa  ((CCiirrccuuss  aaeerruuggiinnoossuuss)),, illetve a
gémfélékhez tartozó bbööllöömmbbiikkaa  ((BBoottaauurruuss  sstteell--
llaarriiss))  és ppooccggéémm  ((IIxxoobbrryycchhuuss  mmiinnuuttuuss))..  A reg-
geli, vagy a szintén hûvösebb alkonyati órákban
felharsan a nádi énekesmadarak koncertje, pél-
dául a nnááddiirriiggóó  ((AAccrroocceepphhaalluuss  aarruunnddiinnaacceeuuss))
messze hangzó „kara-kara-kik-ki-ki” strófája,
vagy a nnááddii  ttüüccssöökkmmaaddáárr  ((LLooccuusstteellllaa  lluusscciinn--
iiooiiddeess))  monoton pirregése. 
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A vadon élõ növény- és állatfajokra, vala-
mint élõhelyeikre számos veszély leselkedik.
Ezek döntõ része valamilyen módon az emberi
tevékenységekhez köthetõ. A szántók által kör-
bevett gyepek széleibõl szinte minden évben el-
szántanak egy-egy darabot, holott a rossz mi-
nõségû szikes talajon alig teremnek meg a ha-
szonnövények. Márciusban, sõt még áprilisban
is nagy területeket égetnek le, mely során a ta-
vaszi napsugarak hatására elõbújó gerinctelen
állatok tömegesen pusztulnak el. Sok gyepterü-
leten használnak még ma is mûtrágyát, mely az
egyszikû füvek elburjánzását okozza. Ennek
eredményeként pedig a kétszikû növényfajok, a
vadvirágok, és a velük táplálkozó állatfajok is
rövidesen kipusztulnak. Sokszor elõfordul,
hogy terepjárókkal, traktorokkal bemerészked-
nek a felázott szikes gyepekre mély keréknyo-
mokat hátrahagyva, melyek a roppant sérülé-
keny talajon csak hosszú évtizedek múlva tûn-
nek el. A nagy számú mesterséges csatorna
gyorsan elvezeti a szikes vízállások, tavak vizét,
így a vízhez kötõdõ fajok már nem találják meg
életfeltételeiket.  

A kirándulók, vagy a Tápió partjára kiláto-
gató horgászok rengeteg szemetet dobálnak el,
amelyek elcsúfítják a tájat. Még manapság is
elõfordul, hogy a védett nõszirmokat csokorba
gyûjtik, vagy a vércsefiókákat kiszedik a fészek-
bõl.

A sort sajnos még hosszasan lehetne foly-
tatni...

A természeti értékeket veszélyeztetõ tényezõk

Keréknyom a szikes legelõn

Szemét a Tápió-parton

Leégetett szikes legelõ 
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