
A rovarvilág védelme igen 
összetett és esetenként na-
gyon nehéz feladat. Kezdve 
az idős, holtfában gazdag er-
dőállományok megóvásától 
a gyepek helyesen megvá-
lasztott kaszálási időpontjáig 
rengeteg tényezőt kell figye-
lembe venni, hogy e változa-
tos élőlénycsoport minden 
tagjának életfeltételei telje-
sülhessenek és így populáci-
óikat meg tudjuk óvni.

ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK

A Bodrog és a Tisza évszázados tájformáló munkájának kö-
szönhetően a vizes élőhelyek változatos palettája alakult ki 
a zempléni hegyek lábánál. De nemcsak a folyók felelősek a 
páratlan gazdagságért, hanem az emberi tevékenység is, hi-
szen az ártéri rétek, magaskórósok, kaszáló és legelőterüle-
tek mind-mind az ember hatására létrejött élőhelyek. 

A folyókat kísérő puhafás ligeterdők fűz és nyár fajai jól tűrik a hu-
zamosabb elöntést, szemben az árterek magasabb térszintjein elő-
forduló keményfás ligeterdők fafajaival, ahol a kocsányos tölgyek, 
magyar kőrisek, szilek már csak legfeljebb néhány hetes vízborí-
tást viselnek el. A Bodrogzugban kiterjedt ártéri mocsárréteket  

találunk, amelyek legfőbb fenntartója a legelő állatállomány. 
Ezek a színpompás rétek nyár elején mutatják legszebb arcukat. 
A folyók egykor lefűződött kanyarulataiból lett holtágak érté-
kes hínárnövényzetnek adnak otthont, nem beszélve azokról a 
láptavakról, amelyek egykor sokkal nagyobb számban fordultak 
elő a Bodrogközben, de a lecsapolásoknak és vízrendezéseknek 
köszönhetően számuk igen megfogyatkozott. Ezekre jellemző a 
kolokán sűrű borítása, ritkán a mutatós tündérfátyol is megje-
lenhet bennük.

NÖVÉNYVILÁG

A közösségi jelentőségű Na-
tura 2000 fajok közé igazán 
impozáns növények tartoznak. 
Ilyen a sziklás lejtőkön kora ta-
vasszal pompázó leánykökör-
csin, amely sűrű szőrbundába 
burkolózva védekezik a hajnali 
fagyok ellen. Április végén elő-
bukkan az a virág is, amit a 20 
forintos érmék hátoldaláról is-
merhetünk, a magyar nőszirom. 
Ez aztán egy igazi Kárpát-me-
dencei bennszülött növény, hiszen nevéhez híven a nálunk elő-
forduló alfaj nem él sehol másutt a világon. 

Nyár elejére a kökörcsinek 
már elvirágoznak, de feltűnik 
egy újabb szőrös növény, amint 
a gyepből magasan nyújtózik az 
ég felé, hosszú virágfüzérével. 
Piros virágaiból a bibeszálak, 
mint kígyónyelvek nyúlnak ki 
hosszan, innen eredhet neve 
is: piros kígyószisz. De nem 
csak a lejtősztyeppek, hanem 
a hegység belsejében lévő láp-
rétek is rejtenek egy európai 
jelentőségű növényritkaságot. 
Az illatos csengettyűvirág va-
lójában egy harangvirágféle, 
de rokonainál jóval ritkább, a 
Zemplénben két jelentősebb 
állománya él. 

ZEMPLÉNI-HEGYSÉG

A Zempléni-hegység a hazai tájak közül kiemelkedik változa-
tos és gazdag kőzet-, növény- és állatvilágával. E fajgazdag-
ság annak is köszönhető, hogy a hegység területén mind a 
Kárpátok, mind pedig az Alföld felől érkező klimatikus hatá-
sok érvényesülnek. E különleges élővilág védelmére jött létre 
a Zempléni Tájvédelmi Körzet. 

A zempléni hegyek mély völgyekkel, patakokkal sűrűn átszőtt 
vadregényes erdei, kárpáti fajokban gazdag élővilága nem csak 
a szakemberek számára jelent érdekességet, de az ide látogató 
turisták szívét is rabul ejti. Az erdők sorát többfelé törik meg ki-
sebb kaszálórétek, a vulkáni és tektonikus működések emléke-
ként visszamaradt nagyobb sziklakibúvások, a mélyebben fekvő 
területek tocsogós lápjai, a fehér törzsű nyíresek pedig varázs-
latos hangulatot idéznek.

A TOKAJI-HEGY ÉS HEGYALJA

Tokaj-Hegyalja méltán híres boraival lett világörökségi helyszín. 
Ám ez a terület nemcsak kiváló szőlőtermő terület, hanem ter-
mészeti értékekben is páratlanul gazdag. A Tokaji-hegy évszá-
zados parlagterületein védett és fokozottan védett fajokban 
gazdag árvalányhajas gyepek ringanak a szélben. A hegytető 
felé haladva előbb alacsony, girbe-gurba törzsű molyhos tölgyes 
bokorerdők fogadnak minket, majd ahol a talaj elég mély, sűrűbb 
és magasabb növésű kocsánytalan tölgyerdők következnek. Az 
1950-es években a kopárfásítások során a filoxéravész után fel-
hagyott parlagterületek mellett több értékes gyepet ültettek be 
fekete- és erdei fenyővel, néhány helyen akácot is telepítettek. 
Ez utóbbi faj sajnos rengeteg természetvédelmi problémát okoz, 
hiszen megállíthatatlanul terjed, átalakítva, tönkretéve ezzel a 
természetes élőhelyeket.

BODROGZUG

A Bodrog és a Tisza ölelésében található Bodrogzug hazánkban, 
sőt Európában is kiemelkedő jelentőségű vadregényes természeti 
terület. E vidéket a tavaszi áradások idején teljes egészében el-
öntheti a víz, tengerré változtatva a tájat. 1989-ben a nemzetközi 
jelentőségű vizes területek (Ramsari területek) listájára is felke-
rült. Vándorlási időszakban több mint 20 ezer madár fordul meg 
itt, valamint a tavaszi áradások miatt a nyár közepéig járhatatlan 
ártér zavartalan fészkelést biztosít az itt élő rendkívül gazdag 
vízimadár-világnak. A gyakran több héten keresztül megmaradó 
1–2 m magas vízállás ideális terepet biztosít a vízitúrázás kedvelő-
inek, az áradások levonultával pedig előtűnnek a páratlan élővilágú 
mocsarak, csatornák, morotvák amelyek mentén szintén lehető-
ség van a kijelölt vízi útvonalakon a túrázásra.

HEGYLÁBI ÉS HEGYVIDÉKI ERDŐK

Az ember tájátalakító munkája nélkül a területen erdők ural-
nák a vidéket. Ma már nagyobb összefüggő természetszerű 
erdők jobbára csak a Zemplén hegylábi és hegyvidéki terüle-
tein vannak. A tájátalakító munkák egyik legnagyobb veszte-
se kétségkívül az elegyes és fajgazdag cserje- és gyepszintű, 
tölgyek, juharok, hársak, kőrisek alkotta erdőssztyepp erdők 
voltak, amelyek helyén ma már javarészt művelt területeket 
találunk. Ezen erdők kisebb reliktum állományai maradtak meg 
a Hernád közelében vagy a Szerencsi-dombságban, de a leg-
több helyen már csak néhány facsoport vagy lösz-szurdok 
őrzi jellegzetes fajait.

Az európai jelentőségű Natura 2000 élőhelyek közül a hegy-
vidéki területeken jelentős a pannon gyertyános-tölgyesek bo-
rítása.  Ezek az erdők üde termőhelyeken fordulnak elő, cserje-
szintjük szegényes és aljnövényzetük leginkább kora tavasszal 
látványos, amikor keltikék, szellőrózsák virágszőnyege borítja. 
A hűvös északi oldalakon a gyertyános erdőket bükkösök vált-
ják fel, akárcsak a magasabb térszíneken, ahol már egybefüggő 
bükkerdőket találunk. Az aljnövényzetben kárpáti fajokra buk-
kanhatunk: ikrás fogasírra, kárpáti sisakvirágra.

SZIKLÁS LEJTŐK, SZIKLAGYEPEK

A Tokaji-hegy és a Hegyalja dé-
lies kitettségű sekély talajú te-
rületein pannon lejtősztyeppek  
és sziklafüves lejtők fajgazdag 
növényközösségei alakulnak ki. 
Ezek az élőhelyek igazi „panno-
nikumok”, ezért különösen nagy 
a felelősségünk abban, hogy 
megőrizzük, hiszen fennmara-
dásuk az Európai Unión belül 
elsősorban hazánkon múlik. A Hegyalján ezek jobbára árvalány-
haj-fajok uralta gyepek, amelyek számos növényritkaságot őriz-
nek, kökörcsineket, nőszirmokat, szegfüveket és más, a száraz 
körülményeket jól tűrő félcserjéket.

A meredek sziklakibúvásokon kialakult pannon sziklagyepek 
a legextrémebb élőhelyek közé tartoznak. A talaj szinte teljes hi-
ányát, a nagy hőingást, a napsugaraknak közvetlen hatását és 
az extrém száraz körülményeket kevés növény tudja tolerálni. 
A mohák és zuzmók jól tűrik az időszakos kiszáradást, ilyenkor 
egyfajta nyugalmi állapotba vonulnak.  Mások, például a védett 
magyar kőhúr fásodó szárával, a kövirózsák pedig vizet raktározó 
pozsgás levelükkel alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez.

HEGYI RÉTEK, LÁPRÉTEK

A hegyvidéki falvak kaszáló 
szűkében az erdőkből irtással 
nyertek kaszálóterületeket 
az arra alkalmas részeken. Az 
évszázadok során a hagyo-
mányos használat és a rend-
szeres gondozás eredménye-
képpen rendkívül fajgazdag és 
értékes növényzet és rovar-
közösség alakult ki ezeken a 

kaszálóréteken. Ilyen pl. a komlóskai Zsidó-rét vagy a regé-
ci Gyertyán-kúti-rét kékperjés láprétje, amely a fokozottan 
védett illatos csengettyűvirágnak és más védett fajoknak, 
köztük a szibériai nősziromnak, a réti kardvirágnak, a hegyi 
tárnicskának és színpompás orchideák sokaságának ad ott-
hont. A rét rovarvilága is igen értékes, itt él például az európai 
jelentőségű Natura 2000 faj, az erdélyi avarszöcske, amely 
fajnak hazánkban csak néhány elszigetelt populációja ismert. 

A terület kezelését az utóbbi évtizedekben az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság végzi, hiszen a falvakban meg-
szűnt a kisparaszti gazdálkodás, így ezen kaszálók kezelés 
híján elkezdtek becserjésedni, beerdősödni. A Gyertyán-
kúti-rét a Zempléni Tájvédelmi Körzet fokozottan védett 
területe, így csak engedéllyel látogatható.

ROVARVILÁG

Egy-egy területen megtalálható 
sokféle élőhely és a változatos 
növényvilág természetes vele-
járója a rovarvilág gazdagsága. 
Szinte alig lehet kiemelni egy-
egy fajt, annyi különleges és 
fontos képviselője él itt ennek 
az élőlénycsoportnak. A közös-
ségi jelentőségű fajok tekinte-
tében is gazdag a kínálat, kezdve 
az idősebb, holtfában gazdag er-
dőkhöz kötődő és mindenki által 
jól ismert nagy szarvasbogártól, 
a nagy hőscincéren keresztül a 
ritkább, de annál mutatósabb 
havasi cincérig. Ez utóbbi faj az 
idősebb bükkösök lakója, lárvája 
évekig a holtfákban fejlődik. Saj-
nos sok lárva meg sem éri a ki-
fejlett kort, hiszen a nőstények 
gyakran petézésre alkalmas 
holtfának vélik a letermelt és az 
erdőben felhalmozott farönkö-
ket is, amelyekbe jóhiszeműen 
belehelyezik petéiket. A zemp-
léni futrinka a Kárpátok észak-
keleti hegyvidékének bennszü-
lött faja, máshol nem fordul elő.

A lepkék között feltűnő jelenség a lángvörös színben pompázó 
nagy tűzlepke, és egy igen érdekes életmenetű hangyaboglárka 
faj a vérfű-hangyaboglárka. Ez a lepke lárvakorát egy hangya-
bolyban tölti, ahol a hangyák lárváival táplálkozik. Vendéglátóit 
azonban ez egy cseppet sem zavarja, hiszen cserébe cukros vá-
ladékot kapnak tőle.

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK

A területen megtalálható nagy-
számban előforduló békafaj 
között talán kevésbé ismertek 
az unkák, amelyek hasi oldaluk 
feltűnő mintázatáról könnyen 
felismerhetőek. Mindkét fajuk 
a vörös- és a sárgahasú unka 
is felkerült a közösségi jelentő-
ségű Natura 2000 fajok sorá-
ba. Míg előbbi inkább a síkvidéki 
területek lakója, a sárgahasú 
unka már igazi hegyvidéki faj, amely képes akár erdei keréknyo-
mokban, pocsolyákban is szaporodni. A hűvösebb erdőkben kü-
lönösen eső után gyakran találkozhatunk az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság címerállatával, a foltos szalamandrával, amely 
hegyi patakokban, forrásokban, kutakban szaporodik.

A Bodrogzugban és a vize-
sebb területeken a hüllők képvi-
selői közül a hazánkban leggya-
koribb vízisiklóval és a vizektől 
soha el nem távolodó kockás 
siklóval egyaránt találkozha-
tunk. Az előbbi – nevével ellen-
tétben – nem kötődik annyira 
a vízhez, mint a kockás sikló. 
Mindkét hüllő teljesen ártalmat-
lan. A keresztes vipera azonban 
veszélyes is lehet. Cserjékkel övezett sziklás, köves helyeken 
előszeretettel napozik, de lépteinkre azonnal elmenekül, így csak 
a legritkább esetben kerülhet a szemünk elé. 

Mivel ezek a hüllők is fontos tagjai az életközösségeknek, 
meg kell tanulnunk együtt élni velük, de az óvatosság sem 
árt: kézbevétel helyett, inkább távolabbról csodáljuk őket. 

Természetszerű csatornákban, tavakban szórványosan fordul 
elő a szintén európai oltalom alatt álló Natura 2000 faj, az egyet-
len őshonos hazai teknősfaj, a mocsári teknős. A vízből kiálló 
fákon előszeretettel napozik, a telet az iszapba bújva vészeli át. 
Hazánkban az összes kétéltű- és hüllőfaj védett.

MADÁRVILÁG

A térségben kiemelkedő szám-
ban élnek védett, fokozottan 
védett és európai jelentőségű 
Natura 2000 madárfajok. Ez 
utóbbiak közül néhány jelleg-
zetes fajt emelünk ki. A fehér 
gólya fészkelése közismerten 
jobbára településekhez kötődik, 
a környéken Bodrogkeresz-
túr büszkélkedhet a legtöbb 
fészkelő gólyával, 2020-ban 
21 gólyapár nevelt itt sikerrel 
fel 64 fiókát. Rokona a fekete 
gólya ezzel szemben a zárt er-
dők lakója, akár bükkösökben 
is fészkelhet. Táplálkozni ez a 
faj is a nyíltabb vizesebb terü-
letekre, holtágakba jár. Ősszel 
aztán hatalmas csapatokba 
verődve köröznek a Bodrogzug 
környékén, útra készülődve af-
rikai telelőhelyükre. A Bodrog 
menti gyepek Magyarországon 
a haris legjelentősebb fészkelő-
területei. Párzási időszakban éjszakánként hangosak a rétek a 
haris jellegzetes recsegő hangjától. Talán nem is gondolnánk erről 
a kistermetű zömök madárról, hogy egészen Közép-Afrikáig re-
pül, hogy telelőhelyét elérje. Egy éjjeli vadász, az uráli bagoly szép 
számban költ a hegységben, elhagyott ragadozómadár fészkekbe 
rakja tojásait, fiókáit harciasan védi akár az embertől is. Sasok is 
feltűnnek néha az égbolton. A legmagasabb részeken él a szirti 
sas, amely hazánkban csak itt a Zemplénben költ. A parlagi sas 
főként síkvidéki élőhelyeken fészkel, a rétisas pedig kifejezetten 
a folyókat és az árterületet részesíti előnyben.

EMLŐSÖK

A Zemplén hegyei 
adnak otthont két 
igen rejtett életmó-
dú emlősfajnak, a 
farkasnak és a hiúz-
nak. A farkas vissza-
települése az utóbbi 
évtizedekben kez-
dődött meg, hiszen 
korábban az intenzív 
vadászat következ-
tében kipusztult ha-
zánkból. 

Ez az emberre nézve veszélytelen állat az erdei ökoszisztéma 
fontos tagja, a nagyvad fajok túlszaporodásának megakadá-
lyozásában játszik jelentős szerepet.

A hiúz a farkasnál 
is ritkábban kerülhet 
a szemünk elé, igen 
óvatos állat, macs-
kafélékhez méltóan 
remekül mászik fára, 
és puha talppárnáival 
hangtalanul közleke-
dik az erdőben.

A tájegység vi-
zei mentén is élnek 
olyan emlősök, ame-
lyek helyet kaptak az 
európai jelentőségű 
Natura 2000 fajok között. A vidra a vizek falánk ragadozója, rit-
kán kerül a szemünk elé, jelenlétére általában halszálkákkal és 
pikkelyekkel teli ürülékéből, vagy éppen a visszahagyott zsák-
mányállatokból következtethetünk. 

Az eurázsiai hód a farkashoz hasonlóan korábban kipusztult 
hazánkból, hiszen prémje miatt intenzíven vadásztak rá a XIX. szá-
zadig. A visszatelepítéseket követően visszafoglalta a számára 

alkalmas élőhelyeket. 
A hódnak ugyanis 
rengeteget kell rágnia 
folyamatosan növek-
vő metszőfogai mi-
att, és fák sokaságát 
dönti ki, hogy hozzá-
jusson legfőbb táp-
lálékához, a friss haj-
tásokhoz, a háncshoz 
és a rügyekhez.

AZ AGGTELEKi NEMZETi  
PARK IGAZGATóSÁG  

TANÖSVÉNYEi MENTÉN

A Zempléni 
Tájegység  
természeti értékei

AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK 
IGAZGATóSÁG TANÖSVÉNYEI 
A ZEMPLÉNI TÁJEGYSÉGBEN

A „Komplex élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” című 
(KEHOP-4.1.0-15-2016-00028 azonosító számú) pályázat keretén belül készült 
el négy, interaktív elemekben bővelkedő táj- és természetismereti tanösvény.

A fonyi „Hiúzok ösvényén” a Zempléni hegyek világába nyerhetünk betekin-
tést. Megismerkedhetünk a területen található kőzetekkel, az erdők nagyragadozó-
ival, kisemlőseivel, madaraival, és beletanulhatunk a nyomolvasás rejtelmeibe is.

A sátoraljaújhelyi „Víz alatti erdő tanösvény” egy különleges ártéri erdőn 
vezet keresztül, amely az áradások miatt tavasszal rendre víz alá kerül. A tanös-
vényt bejárva megismerhetjük a terület gombáit, holtfáinak lakóit és az erdők 
hívatlan vendégeit is.

Az olaszliszkai „Tájépítész Bodrog tanösvény” a Bodrog folyó tájátalakí-
tó munkáját mutatja be gyerekek számára könnyen érhető módon. A holtágak, 
fokok, laposok megismerésével megérthetjük, hogy a Bodrogzug látszólagos 
egyhangúan sík vidéke milyen gazdag formakinccsel és élővilággal rendelkezik. 

A bodrogkeresztúri „Láptündérek ösvényén” pedig két láptündér kala-
uzolja a gyerekeket a bodrogzugi lápok titokzatos világába. A tanösvény vál-
tozatos élőhelyek sokaságán vezet keresztül, amelynek során felfedezhetjük a 
terület rejtőzködő arcát is, de segít eligazodni a szemünk elé kerülő állatok és 
növények tengerében is. 

Utunk során madármegfigyelő tornyok, játékos feladatok és interaktív ele-
mek sora garantálja a tartalmas kikapcsolódást elsősorban a fiatalabb, de akár 
az idősebb korosztály számára is. 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vissza nem 
térítendő támogatásban részesült az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány által 
biztosított pályázati forrás keretében. A „Komplex 
élőhely-fejlesztés a Zempléni Tájegység területén” 
(KEHOP-4.1.0-15-2016-00028) című projekt a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében valósul meg 2017 és 2021 között.

A tanösvények látogathatóságáról 
érdeklődjön Igazgatóságunkon!

  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,  
Zempléni Tájegység

  3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér u. 14.
  Magyar László   +36-30/153-1617
 info.anp@t-online.hu
  www.anp.hu, anp.nemzetipark.gov.hu 
bodrogzug.hu

Szerkesztette: Juhászné Türke Ildikó
Fotók: ANPI archívum 
Térképet készítette: Juhászné Türke Ildikó, 
Skorka Patrik
Méretarány: 1 : 15 000
Nyomdai munkák: Garamond 91 Kft., Eger
Grafika, tördelés: Molnár Zoltán
Kiadja: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Veress Balázs igazgató
Bodrogkeresztúr, 2021
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Tanösvény útvonalak
Vízitúra útvonalak
Lovas és kerékpáros  
túraútvonalak
Esőbeálló
Rönkasztal
Tűzrakóhely
Lovaspihenő
Rönkjáték
Madármegfigyelő torony
Egyéb épület 
Komp
Tájékoztató tábla
Tanösvény állomások1

ösvényén
Láptündérek

tanösvény
A tájépítész Bodrog
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