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Borsányi Attila

A JÁSZTELEK‒PuSZTAMIZSEI TERMÉSZETVÉDELMI 

TERüLET ÉRTÉKEI

Jásztelek határában a Zagyva folyó bal partján, Jászberénytől 8 km-re Szolnok irányában 
található ez a meseszerű, csodaszép terület. A Holt-Zagyva déli részénél az élő Zagyva 
folyót a Pusztamizsei híd keresztezi, melynek érdekessége az egykor Portelek felé menő 
lóvasút, a sínek egy részét még ma is ott találjuk. 

A 70 hektáros területnek nagyobb része erdő, melynek közepén hosszan terül el a Pusz-
tamizsei Zagyva holtág, területe mintegy 9 hektár. Az erdő és a holtág jobb oldalán helyez-
kedik el a töltés és az élő Zagyva folyó, az utóbbi területe több mint 4 hektár. 

De nemcsak erdőt, holtágat és folyót találunk itt, hanem ártéri mocsárréteket, valamint 
nedves kaszálóréteket, illetve kis hobbi telkeket is gyümölcsfákkal övezve. A terület fő 
részét tehát a folyó és a tópart élővilága, valamint az erdős terület élővilága tölti ki. Mint 
tudjuk a legváltozatosabb élővilág mindig a különböző típusú élőhelyek találkozásánál 
alakul ki. Itt ez remekül bizonyítható is. 

A terület növényvilága
A növényvilág igen gazdag. A nyílt vízben lebegve hínáros növényzet él. A víz alatt bé-
kaszőlő hosszú hajtásai találhatóak, de helyenként a behurcolt kanadai átokhínár is fellel-
hető. A gyökerező hínár szép partközeli, sekély vízi társulata a sárga tavirózsa (vízitök). A 
holtág partjai mentén szinte teljes hosszban akár a 3 métert is elérő nád magasodik. Tóparti 

Zagyva
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állományának partvédő és víztisztító szerepe van. Szára jellegzetes nádszár ízekkel 
és íz közötti üregekkel. Bugája 40 cm-es is lehet, a jégmadár kedvenc figyelő helye. 
Ehhez gyékény, keskenylevelű gyékény is társulhat. Alacsonyabb vízben a magas sás-
társulások zsombékoznak.

E mellett az ártéri mocsárrét és a nedves kaszálórét helyezkedik el, természetvédelmi 
szempontból igen értékes élőhely. Ezeken az élőhelyeken olyan védett fajok élnek, mint a fe-
kete nadálytő, a 2021. év gyógynövénye, korcs nőszirom, közönséges lizinka, mocsári cset-
káka, nyíltfű, réti füzény, réti iszalag, vízi hídőr, valamint a Jászságban gyakorinak mondható 
sárga (mocsári) nőszirom, mely május‒június hónapokban pompázik a vizek partjain.

    
 

Közvetlen a vízparti réteken sokféle lágyszárú növénnyel találkozhatunk, melynek nagy 
része gyógynövény, például az ezerjófű, libapimpó, közönséges borbálafű, mezei sóska 
vagy az orvosi székfű (kamilla), de él itt mérgező növény is, a mocsári gólyahír vagy a réti 
boglárka. A mocsárrét világában az őszi vérfű, a mezei menta, a közönséges galaj a gyakori 
növény. A kaszálókon a kaszanyűg bükköny, gyermekláncfű, a réti margitvirág, bogáncs-
félék és a magasra megnövő héjakút mácsonya, melynek megmaradt magjait előszeretettel 
csipegetik télen a csapatokba verődő tengelic madarak.

A fás növénytársulások közül a keményfás ligeterdők és az ártéri tölgyesek jellemzőek 
a területre. Ezeknek az erdőknek gazdag cserje és lágyszárú növényzete olyan fajoknak 
az élőhelye, mint az erdei ibolya vagy a soktérdű salamonpecsét. Az egyik legelterjedtebb 
gyom- és gyógynövény, a nagy csalán is megtalálható. Magas termetű 0,5-1,5 méterre 
is megnövő, csalánszőrökkel borított, szögletes hajtású, indás évelő növény. A minden 
szervén megtalálható csalánszőrök hangyasavat, acetilkolint, szerotonint és hisztamint tar-
talmaznak, ezért érintése fájdalmas, égető, viszkető érzést okoz apró kiütésekkel. Fontos 
gyógynövény, és számos hazai lepkefaj tápnövénye is.

Mocsári nőszirom Réti iszalag
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Él itt erdei angyalgyökér, erdei szamóca, közönséges gyíkfű, májvirág, odvas keltike, 
réti legyezőfű, salátaboglárka, illetve fagyal, galagonya, kökény, szeder, veresgyűrű som 
és a 1,5-3 m magasra növő lombhullató, tüskés cserje, a vadrózsa. Igazi „vendégmarasz-
taló”, ha visszahajló tüskéi a bőrünkbe-ruházatunkba akadnak, igen nehezen lehet rajta 
sérülés nélkül túllépni. Viráglevelei rózsaszínűek, áltermése, a csipkebogyó piros, tojás 
alakú, sima felszínű, belül szőrös. Kiváló vitaminforrás, némely fajtája hétszer, tízszer több 
„C” vitamint tartalmaz, mint a citrom. Ki ne hallott volna még a csipkebogyó teáról, mely 
valódi csodaszernek mondható, vagy például szörp és isteni lekvár is készíthető belőle.

Az erdő nagy része tölgy, kőris, szil, fehér 
nyár, a holtág partjain szomorúfűz borul a víz-
felszín felé, némely ágain függőcinege szövi 
fészkét. A terület kuriózumai a körülbelül 300-
400 évesre becsült kocsányos tölgyek (Quer-
cus robur), melyeknek valahai 14 példánya 
mára 10 egyedre fogyatkozott. Az elhalt fák az 
utóbbi 10 évben kiszáradtak, viharkárok, illet-
ve villámcsapás áldozatai lettek. A megmaradt 
fákon is nyomott hagytak az évek: ágainak egy 
része leszakadt, törzsei korhadtak, üregesek, 
de így is fontos részei az erdőnek, rengeteg 
élőlénynek adnak otthont, még akár holtan és 
kidőlve is. Van olyan fa, amiben 10 madáro-
dú is található, de a bogaraknak is a kedvenc 
lakóhelyük. Ezen fák jelentős méretekkel ren-
delkeznek, több mint felének a törzs kerülete 
meghaladja 400-500 cm-t, magasságuk a 20 
métert is eléri. 

Létezésüket napjainkban nagyon veszé-
lyezteti az emberi tudatlanság és tiszteletlen-
ség. A Zagyva partján kanyargó hajdani út 
szegélyfái lehettek, vagy egy réges régi erdő 
utolsó hírmondói.

A terület állatvilága
A terület igen sok állatnak ad otthont, alacsonyabb és magasabb rendűeknek egyaránt. 
Megtalálhatók a gyűrűs férgek, mint például a halpióca, lópióca és földigiliszta is. utóbbit 
esőzések után előszeretettel csípik fel az énekes madarak, gyakran megfigyelhető a rigók 
csőrében is.

A puhatestűek közül kórócsiga, éticsiga és a meztelen csiga, de folyami- és vándor-
kagyló is előfordul, az ízeltlábúak törzsén belül a rákok közül pedig a vízibolhák fajai.

A rovarok és azon belül a szitakötők fajainak színpompás megjelenése és repülési tudo-
mánya előtt csodálattal adózunk. Az acsafélék családjába tartozó közönséges acsa (Libel-
lula depressa) kifejlett hossza 4-5 cm, szárnyfesztávja elérheti a 8 cm-t, s igazán látványos 
„légi bemutatóra” képes, messziről hallani szárnyai mozgását. Rajta kívül a gyakori légi 

Kocsányos tölgy
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vadász, kéksávos légi vadász, kisasszony szitakötő, óriás szitakötő, útszéli szitakötő egye-
deivel is találkozhatunk.

A szitakötőkhöz hasonlóan csodálhatjuk a nappali lepkefajokat is. A teljesség igénye 
nélkül megemlítek néhány fajt: a kacsafarkú szender (Macroglossum stellatarum), mely a 
2021. év rovara, az atalanta lepke, C-betűs lepke, citromlepke, erdei busalepke, farkasalma 
lepke, fecskefarkú lepke, kardos lepke, kis rókalepke, kockáslepke, közönséges boglárka, 
közönséges szénalepke, nagy gyöngyházlepke, nappali pávaszem, répalepke, sakktáblalep-
ke, tarkalepke, tüzes tarkalepke. Néhány éjszakai életet élő lepkével is találkozhatunk, pél-
dául a nagy éjjeli pávaszemmel és a tölgyfaszenderrel.

üde láp- és mocsárrétek lepkefaja a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), védett, Natura 
2000 jelölő faj, eszmei értéke 50 000 Ft. A sóskafajok a tápnövényei a hernyónak. Elülső 
szárnya 1,8-2,4 cm hosszú. A hátulsó szárnyakra jellemző a fekete szegély, fonákjuk vi-
lágos kékesszürke. A nőstény lényegesen sötétebb színű, elülső szárnyain számos fekete 
pont, hátulsó szárnyain egy-egy sötét mező található. 

A víz tükrén gyakran láthatunk tavi és közönséges molnárpoloskát. A középső és hátsó 
lábak nagyon hosszúak, vékonyak, és X alakban eltartja őket a testétől, hogy eloszthassa 
testsúlyát. Minden láb végén vízhárító szőrszálakból álló kis párnácska található és egy 
magasra állítható karom, ezek megkönnyítik a vízen járást. Ha megzavarják, akár 50 cm 
magasra is fel tud ugrani.

Az erdőben és környékén számtalan rovarfaj él, például az aranyos bábrabló, aranyos 
rózsabogár, közönséges keringőbogár, májusi cserebogár, orrszarvúbogár, sárgaszegélyű 
csíkbogár, közönséges óriáscsíbor, imádkozó sáska, kék fadongó, kék nünüke, lódarázs, 
sisakos sáska, zöld lombszöcske.

Él itt továbbá három védett, Natura 2000 jelölő rovarfaj is: a nagy szarvasbogár (Lu-
canus cervus) a legnagyobb bogarunk. A hím 30-80 mm, a nőstény 25-30 mm hosszú. 
A „szarvak”, a megnyúlt, erős, 1-2 cm-es rágók csak a hímek jellemzői. A hím fejét 
oldalt és hátul kiugró perem keretezi, emiatt a feje szélesebb az előtornál. A nőstény 
feje egyszerű, az előtornál keskenyebb. A hím elülső lába vékony, de erősen megnyúlt, a 
nőstény elülső lába rövidebb, de széles és fogazott, ásásra alkalmas. A nagy szarvasbo-
gár alapszíne sötétbarna, rágói vörösbarnák, szárfedői gesztenyebarnák Az életmódjához 
nélkülözhetetlen idős tölgyesek eltűnőben vannak, ez kihat a faj elterjedésére is. Első-
sorban olyan erdőkben, parkokban fordul elő, ahol kiszáradó, öreg tölgyek is található-
ak. Állománycsökkenését elősegítette a helytelen erdőgazdálkodás is, hiszen az erdőben 
nem maradhatnak a kiszáradt, kidőlt idős fák, holtfák, ami megpecsételte a szarvasbogár 
sorsát is. Állományainak visszaszorulásáért az intenzív fakitermelés is felelős. Védett, 
vörös könyves faj, eszmei értéke 10 000 Ft.

A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) is az idős tölgyesekben fordul elő, élő tölgyfákba, 
ritkábban gyümölcsfákba petézik. 2,5-5,5 cm hosszú bogár, csápja hosszú, fekete színű, 
vörösesbarna szárnyfedővéggel. A nagy szarvasbogárhoz hasonlóan állománya csökken az 
öreg tölgyek eltüntetésével. Védett, vörös könyves faj, eszmei értéke 50 000 Ft.

A skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) lárvája elhalt fák nedves, laza, de még nem 
elváló kérge alatt 1-2 évig fejlődik. A bábozódás általában nyár végén történik, majd ősz-
szel a bábból kikel a vörös színű imágó, amely azonnal telelni vonul a kéreg alá, de a fák 
szárazabb részeire. 
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A rövid életű imágók tavasszal 
éjszaka a fák kérgén mászkálva kere-
sik párjukat, illetve néha alkonyatkor 
repülnek is. A lárvák gombás korha-
dékot fogyasztanak, de alkalomadtán 
más rovarok lárváit is elfogyasztják. 
Életmódjukról nem sokat tudunk. 
A rövid életű kifejlett skarlátbogár 
ragadozó. Védett, eszmei értéke 
5000 Ft.

A kétszárnyúak rendjéből például 
az esőthozó pőcsik, fémzöld döglégy, 
marhabögöly, pöszörlegyek, szakál-
las rablólégy, szúnyogok, zengőle-
gyek csapataival találkozhatunk.

A hártyásszárnyúak rendjéből a 
gyepi hangya, a vörös erdei hangya 
képviselteti magát, ki-ki a nevének 
megfelelően a réten és az erdőben.

A pókok rendjéből a koronás 
keresztes pókot és a darázspókot is-
merhetjük fel, de ritkán előfordulhat 
a védett szongáriai cselőpók is. Mé-
rete 4 cm, de lábait kiterjesztve a 10 
cm átmérőt is elérheti. Magyaror-
szág legnagyobb pókfaja, megfogni 
nem ajánlatos, marása a lódarázs 

csípéséhez hasonlítható. A marást követően rövid időn belül émelygés és heves szívdobo-
gás jelentkezhet.

A pókszabásúak osztályába tartozó kullancsok is élnek itt. A Kárpát-medencében a 
leggyakoribb a közönséges kullancs, amely a vérszívás során Lyme-kórt, vírusos agyhár-
tyagyulladást és más fertőzéseket is terjeszthet az emberre. A testben talált kullancs pot-
rohában van a betegséget terjesztő baktérium és vírus, ezért az állat kiszedésekor ezt a 
részét nem szabad megnyomni. Ha kiszedéskor a kullancs feje a bőr alatt marad, nem kell 
megijedni, hiszen nem ez fertőz, és előbb-utóbb magától is kilöki a szervezet. 

A gerincesek törzsén belül a holtág leggyakoribb halai: bodorka, csuka, dévérkeszeg, 
harcsa, törpeharcsa, kárász, naphal, ponty, razbóra, szélhajtó küsz, vörösszárnyú keszeg 
és az amur. A holtágainkban ritkán horogra kerülő hal a compó (Tinca tinca). A néphit 
szerint ő a halak doktora, ugyanis feltételezik róla, hogy a beteg halak nyálkás testéhez 
dörzsölik sebeiket. A Zagyva holtágban nem jellemző, de az élő Zagyva folyóban még 
megtalálható halak: például a bagoly keszeg, balin, busa, domolykó, fogas süllő, jász 
keszeg, karika keszeg és a sügér.

A kétéltűek osztályából a békák minden faja védett, számukra igazi paradicsomi hely 
a Holt-Zagyva. Megtalálható például a barna ásóbéka, barna varangy, erdei béka, kecske-

Nagy szarvasbogár
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béka, mocsári béka, tavi béka, zöld levelibéka vagy a zöld varangy (Bufotes viridis), ami 
a 2021. év kétéltűje. 

A növényzettel sűrűn benőtt, gyorsan felmelegedő vízfoltok lakója a védett vöröshasú unka 
(Bombina bombina), Natura 2000 jelölő faj. A hímek április elejétől a víz felszínén lebegve bel-
ső hanghólyagjuk segítségével folyamatosan szólongatják jellegzetes „unk-unk” hangjukkal a 
nőstényeket. Mérgező mirigyváladéka van, melyre a hasán lévő vörös foltokkal is figyelmezteti 
a rá vadászókat. Eszmei értéke 10 000 Ft. 

Él itt a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus) szintén védett, Natura 2000 jelölő faj. Nagy-
testű gőte, akár 12-13 cm-re is megnőhet, de a tarajosgőte-fajcsoport tagjai közül ez a faj a 
legkarcsúbb, amely elsősorban vízi életmódjából adódik. Eszmei értéke 50 000 Ft.

Zöld levelibéka

Vízisikló
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A hüllők osztályából a fürge gyík, a vízisikló és a szerencsére gyakran látott mocsári teknős 
(Emys orbicularis) is megtalálja életfeltételeit.

Az állatvilág legvonzóbb képviselői a tájvédelmi körzetben a madarak. A Pusztamizsei 
erdő és Zagyva holtág közelében élő/előforduló madárfajok listáját a teljesség igénye nél-
kül jegyeztem le. A holtág, az élő Zagyva folyó és a víz közelében élő madaraink: bakcsó, 
barátréce, böjti réce, kontyos réce, nyílfarkú réce, szárcsa, tőkés réce, vízityúk, bölömbi-
ka, bütykös hattyú, kárókatona, kis kócsag, kis vöcsök, nádi sármány, sárgarigó, nádirigó, 
nagy kócsag, fekete gólya, függőcinege, barna rétihéja, törpegém, üstökös gém, vörös gém. 

És van két védett faj is: a jégmadár (Alcedo atthis) olyan, mint egy repülő drágakő, 
hiszen tollának színei a csillogó kéktől a fehéren át a rozsdaszínig terjednek. A holtág 
magasabb partfalaiban egymástól több száz méter távolságra több fészek is található, így 
szerencsére gyakran mutatkozik. Legtöbbször a víztükör felett néhány cm-re elsuhanva, 
illetve vadászat közben lebegve vagy éppen egy víz felett belógó ágon várakozva. Fészket 
nem épít, hanem a kiöklendezett halszálkákra rakja 6-7 gömbölyű fehér tojását, melyen 3-4 
hétig kotlik. Védett madár, eszmei értéke 50 000 Ft.

A szürke gém (Ardea cinerea) szerencsére a holtághoz közel a magas tölgyfákon találta 
meg életterét, kb. harminc fészekből álló telep található itt, így a térség legnagyobb gémte-
lepe. A szürke gém nevéhez illően alapvetően szürkés színezetű. Nyaka és feje fehéres, bó-
bitája, mely a szeme mögül indul, fekete. Vadászati stratégiája a gyorsaságra és a kivárásra 
épül, mozdulatlanul áll a sekélyesben, várva az áldozatot, majd hegyes csőrével lecsap rá. 
Védett madár, eszmei értéke 50 000 Ft.

Mocsári teknős
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Jégmadár

Szürke gém
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Az erdőben, mezőkön élő madaraink faj- és egyedszáma örvendetesen nagy, csak néhá-
nyat sorolok fel. A cigánycsuk a 2021. év madara, balkáni fakopáncs, kis fakopáncs, nagy 
fakopáncs, zöldküllő, fekete harkály, barát poszáta, búbos banka, citromsármány, tövisszú-
ró gébics, csuszka, fitiszfüzike, fülemüle, kakukk, egerészölyv, karvaly, réti sas, sordély, 
süvöltő, holló, erdei fülesbagoly, fácán, szajkó (mátyásmadár).

Csuszka

Búbos banka
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Zöldküllő

Citromsármány
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A fácán (Phasianus colchicus) Magyarországra történt betelepítése óta rendszeres fész-
kelő, nem költöző madár. Ez a nem védett madár vadászható. A vadászok körében nagy 
volt már a múlt század elején is a kereslet a fácán iránt. A természetes szaporulat pótlására 
idővel kialakultak a fácán-tenyésztelepek, ahol már mesterségesen, fény és hőforrásokkal 
biztosították a szükséges feltételeket. 

Nagy egyedszámban él itt a szajkó (mátyásmadár, Garrulus glandarius), mely Magyar-
országon rendszeres fészkelő, állandó madár. Elsősorban lomberdőkben költ, különösen 
kedveli a tölgyeseket, de a gyertyánosokban, fenyvesekben, esetleg tujasorokban is meg-
találhatjuk fészkét. Gallyfészkét gyökerekkel, növényi szálakkal béleli. Élethűen utánozza 
más madarak hangját. Nyáron inkább rovarokkal táplálkozik, ősszel áttér a növényi táplá-
lékra, télen pedig előveszi az ősszel gyűjtött és eldugdosott, főleg makkból álló csemegéit.

Fácán

Szajkó (mátyásmadár)
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Rétisas

Egerészölyvek



Örökségünk212

Az emlősök közül a természetvédelmi terület állatvilágát színesítik a denevérek, főleg a 
korai és a vízi denevér. A cickányok közül a közönséges vízi és az erdei cickánnyal talál-
kozhatunk. A kelet-európai sün is igen gyakran előfordul. Az erdőnk emlős állatai min-
denki számára ismertek, még ha nem is látták élőben azokat. Ilyen a borz, az erdei egér, 
az európai hód, a közönséges vakond, a menyét, a róka, a vándorpatkány és az európai őz.

Egy fokozottan védett faj, az európai vidra is 
lakója a területnek. Eszmei értéke 250 000 Ft. 
Magányosan él a párzási időszak és a kölykeit 
vezető nőstény kivételével. Nem alszik téli ál-
mot. Vackát víz fölé hajló fák tövében, maga 
ásta kotorékban készíti, de olykor megtelep-
szik vízparthoz közeli borzvárban, nádasban is.  

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
védetté nyilvánítása.

A különleges terület élőlényeinek bemutatása 
nem teljes, de a fentiekben leírtak alapján is 
láthatjuk, ez a terület alaposan megérdemelte, 
hogy valamilyen formában védett legyen. Sze-
rencsére akadtak olyan emberek, akik ezt még 
időben felismerték és tettek is érte, hogy ez 
megvalósuljon.

Szabó János jászteleki tanár úr és urbán 
Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet 
elnökének kezdeményezésére Jásztelek község 

képviselő-testülete 1994. december 1-én tartott ülésén megalkotta a terület védelméről szó-
ló rendeletet. Jásztelek község önkormányzata helyi jelentőségű védett természeti területté 
nyilvánította az összesen 70 ha 414 m2 területet. A rendelet a következőket tartalmazza:

„A védett természeti terület rendeltetése: 
– őrizze meg a Zagyva szabályozásakor kialakult sajátos tájformát
– védje az itt élő védett növény- és állatvilágot, víztani értéket jelentő holtágat, különös 

tekintettel az idős tölgyfákra
– biztosítsa a tudományos feltárást, valamint a természeti értékek bemutatását, azok 

zavarása nélkül
A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Jászkun Természetvédelmi Szer-

vezet látja el az alábbiak szerint:
Alapvető védelmi előírások:
– Fenn kell tartani a jelenlegi gazdálkodási formákat.
– A terület jellegét megváltoztatni csak a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad.
– Gyűjtő és kutatómunkát folytatni csak a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad.
– Meg kell őrizni a természetes növény- és állatvilágot. Fokozott figyelmet érdemelnek 

az öreg tölgyek, a Holt Zagyva és a természetes növénytársulások.

Európai őz
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– A terület határait a legfontosabb megközelítési pontokon meg kell jelölni.
Vízgazdálkodás:
– A Holt Zagyvába szennyvizet még tisztított állapotban sem szabad bevezetni.
– A holtág vize öntözésre csak akkor használható, ha a vízkivétel nem veszélyezteti a 

vízi élőhely fennmaradását.
– A minimális vízszinttartás biztosítása érdekében vízmércét kell beépíteni.
– A holtágban tilos az intenzív halgazdálkodás.
– Tilos a víziszárnyas-nevelő telep kialakítása.
– A holtágba tilos nem őshonos halat (invazív) telepíteni, pl. busa, amur stb.
– A horgászat értékeket megőrző módjai megengedettek.
– A szükséges vízutánpótlás biztosításáról a helyi Önkormányzat gondoskodik.
– A feladatot a Pusztamizsei Horgász Egyesület látja el bérleti szerződés alapján.
Gyepgazdálkodás:
– Nem engedélyezhető az ősgyepek feltörése, felülvetése, műtrágyázása és vegyszerezése.
– A hagyományos rét- és legelőgazdálkodás formái engedélyezettek (elsődlegesen a 

kaszálás javasolt).
Erdőgazdálkodás:
– Az öreg tölgyek egyedi és megkülönböztetett védelme elengedhetetlen. Az esetlege-

sen kiszáradó egyedek megőrzése is indokolt (tájképi elem és élőhely megőrzés céljából).
– Az öreg tölgyek környezetében bármiféle földmunka, vegyszerezés, égetés tilos!
– A keményfa erdők véghasználati korát és elsődleges rendeltetését az üzemtervezés 

során kell megnyugtatóan rendezni.
– A felújítást a korábbi elegyaránynak megfelelően kell elvégezni. Törekedni kell az 

elegyes állományok kialakítására.
– A fahasználatok során meg kell őrizni az erdők különös értékét jelentő lágyszárú 

aljnövényzetet.
– A lágyszárú aljnövényzet védelme érdekében tilos az erdőben a legeltetés!
– A fahasználatot csak a fészkelési és vegetációs időn kívül, azaz szeptember1-től már-

cius 15-ig lehet végezni.
– Az erdők és az öreg tölgyek védelmére, minden lehetséges módon fel kell hívni a 

lakosság figyelmét.
Mezőgazdaság:
– A hagyományos és ezért természetközeli gyümölcstermesztés, mint az ártéri gazdál-

kodás egyik ősi formájának fenntartása és támogatása kívánatos.
– A tarló- és nádégetés, valamint mindenfajta nyílttéri égetés tilos!
Vadgazdálkodás:
– A vízi vad vadászata tilos a védett területen!”

Natura 2000 terület besorolás

Néhány év múlva a terület a Natura 2000 hálózat tagja lett. „A Natura 2000 hálózat az 
Európai unió tagországaiban található legértékesebb természeti területek összefüggő 
rendszere. A Natura 2000 a világon egyedülálló, egységes szabályozású ökológiai hálózat, 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon Európa vadon élő állat- és növényfajainak, valamint 
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természetes élőhelyeinek hosszú távú fennmaradásához, az ember számára létfontosságú 
természeti környezet megőrzéséhez.”

2004-ben jelent meg a „275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelen-
tőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről. „A természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1. § A rendelet célja egyes, az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, a 

rendelet által kihirdetett, illetőleg kijelölt területeken előforduló, a mellékletekben megha-
tározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok, va-
lamint vadon élő növény- és állatfajok élőhelyének megőrzése által a biológiai sokféleség 
fenntartásához, megőrzéséhez szükséges szabályok megállapítása.”

A Natura 2000 területeket nevesítették, helyrajzi számot kaptak. A kormányrendelet 
értelmében a Pusztamizsei erdő különleges természet-megőrzési területnek jelölt terület 
lett, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik

Területkód: HuHN20079 Pusztamizsei-erdő

A Pusztamizsei Zagyva holtág jelentősége
A bevezetőben említettem, hogy a Mizsei erdő közepén húzódik a Zagyva-holtág, aminek 
különleges jelentősége is van. 

A Mizsei holtág a Zagyva folyó bal partján, Jásztelek déli részén helyezkedik el,
– hossza: 3250 fm. 
– a vízterület átlagos szélessége 30 fm. 
– a vízterülete 9 ha. 
– a víz átlagos mélysége 1,6 fm.

A Pusztamizsei Zagyva holtág
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A holtág elsősorban belvíztárolóként funkcionál, másodsorban pedig horgászati célokat 
szolgál. Kezelését már több mint 40 éve bérleti szerződés alapján anno a Tolbuhin Horgász 
Egyesület, most jogutódja, a Pusztamizsei Horgász Egyesület végzi.

A holtág az 1950-es évek elején a folyószabályozás miatt képződött. A kanyargós 
medret lezárták, helyette egy egyenes medret alkottak. Sajnos a meggondolatlan emberi 
beavatkozásnak nem lett jó vége. Az évek során a rengeteg szerves anyag (pl. a fák leve-
lei) belehullott a vízbe és a meder alján elindult egy rothadási folyamat, időnként mérges 
gázok szabadultak fel, algásodott a víz. Amíg a jásztelki Tolbuhin Tsz a nyári hónapokban 
locsolásra használta a vizet úgy üzemelt, mint egy csatorna. Az északi ágán lévő szivattyú 
szükségszerűen működött, így folyamatosan cserélődött, frissült a víz. A tsz. a rendszervál-
táskor 1990-ben megszűnt, így le is állt ez a kialakult rendszer. Időközben a holtág medre a 
pangó víz alatt jelentős mértékben eliszapolódott, mivel nem volt vízcsere, évente többször 
és egyre gyakrabban fordult elő oxigénhiányos állapot. Súlyosan veszélyeztette a benne 
levő élőlényeket, valamint belvíztározóként sem üzemszerűen funkcionált. 2011-ben úgy 
határozott a tagság, hogy mielőbbi beavatkozásra lesz szükség, így a kotrás mellett döntött. 
A kotrás több ütemben került megvalósításra. Az első ütemben, 2012-ben a holtág északi 
ága, a 650 fm-es I. sz. holtágszakasz került kotrásra. Mindezt megelőzte egy hatástanul-
mány és egy kotrási terv, amit a Szolnoki Tiszaterv Kft. végzett el. Szerencsére komoly 
szakértelemmel és megfelelő odafigyeléssel készült el a munka a horgászok és a kilátogató 
vendégeink örömére. A második ütem ‒ a holtág majdnem 1400 fm-es középső II. sz. sza-
kaszának ‒ kotrási tervei 2020. évben készültek el. A tervet a Tiszaterv Kft. jogutódja, a 
GAT-Aqua Kft. végezte el. A beruházás révén elérhető, hogy az eutrofizációs folyamatok 
lelassuljanak, és a víz minősége is javul a friss víz és a kevesebb iszap hatására. Ez az 
alapvetően a horgászegyesület céljait segítő folyamat pozitív hatást gyakorol a holtág teljes 
élővilágára. A kotrási munkálatok kizárólag a holtág fenntartását teszik lehetővé, a jelenleg 
érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott mederszelvényen nem terjesz-
kedik túl. Pályázati lehetőségeket keresve igyekszünk minél előbb és színvonalasabban ezt 
a holtág szakaszt is rendbe tenni. 

Nyilván elfogult vagyok, mint a horgász egyesület vezetője, de úgy gondolom, a holtág 
jó kezekben van. Számos rendezvénnyel igyekszünk minden esetben felhívni a figyelmet a 
természetvédelmi területünk értékeire, törékenységére, megóvására.

Rendezvényeink a területen:
– erdőtakarító nap ‒ a falu lakosságának bevonásával
– gyermekek oktatása, felkészítés horgászati vizsgára
– gyermeknap
– iparos horgászverseny
– háziverseny ‒ elhunyt horgásztársaink emlékére
– családi nap
– csukafogó verseny

Minden évben minimum öt alkalommal rendezünk társadalmi munkanapot. Igyekszünk 
segíteni a nyári zöld sportok táborának versenyekkel, erdőtúrával stb. Egyéb civil szerve-
zeteknek is segítünk horgászversenyt vagy éppen fotóstúrát lebonyolítani. Mondhatom, 
minden esetben dicsérő szavakat kap a terület szépsége, természetessége. 
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Néhány évvel ezelőtt indultunk a MOHOSZ pályázatain, és kétszer elnyertük a „Tiszta 
víz, rendezett vízpart” kitüntető címet is!

Természetvédelem
Különleges adottság, hogy ez a kicsiny jászsági falu rendelkezik egy ilyen területtel, mely-
nek megóvása mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, az állat- és növényvilág védelme 
különös gondozást igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület települé-
sünk számára „természeti kincs”, amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell 
az illegális fakitermelőktől, a szemételhelyezőktől. 

Biztosítani kell, hogy a természetvédelmi terület alkalmas legyen turisztikai tervek 
megvalósítására. Tanösvények, táblák kihelyezése, kilátó és egy erdei iskola építése már 
évek óta érlelődik bennünk, de a megvalósítás még várat magára. De ami késik, nem mú-
lik, talán néhány év múlva megvalósíthatjuk terveinket. Addig is próbáljuk meg a fiatal 
nemzedéket minél többször kicsalogatni a területre, tanítsuk és mutassuk meg, hogy mi-
lyen csodák rejtőznek a területünkön, s tegyenek eleget az erdő kérésének.

Az erdő fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok a tűzhelyed melege hideg 
téli éjszakákon, én vagyok én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába me-
nekülsz a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat 
tartja, én vagyok asztalod lapja és én vagyok az ágy, melybe fekszel, a deszka, amelyből 
csónakod építed. Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. 
Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem: Ne bánts!

(Hannes Tuch 1927, fordította: Fekete István)

Emlékezés
Ezen írásban életének rövid bemutatásával emlékezem meg Szabó Jánosról, aki nélkül a 
terület nem lett volna védett.

Szabó János (1938. 10. 03.‒2005. 01. 28.) tanító majd általános iskolai tanár. Jászberény-
ben született ikertestvérével 1938. 10. 03.-án. Édesapja eltűnt a II. világháborúban, a doni 
ütközetben, édesanyja egyedül nevelte fel hat gyermekét. Sajnos őt is korán elveszítették. 
A tőle tanult növényszeretet, -ismeret alapvetően meghatározta életútját.

A tanítóképzőt Jászberényben végezte. IV. osztályos volt 1956-ban. Több társával 
röplapokat terjesztettek, támogatták a felkelőket. E tevékenységük miatt ikertestvérével 
együtt büntetésből a vasúthoz kerültek. A tanítási gyakorlóévet csak később tölthette le 
Mezőhéken az általános iskolában. 1960‒1963-ig Tiszaburán tanított, 1963‒1966 közt 
pedig Jásztelken (Fügedhalma). Közben 1964-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán me-
zőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanári oklevelet szerzett. 1966‒1984 között 
a jászteleki Tolbuhin Tsz-ben üzemgazdász, párttitkár (’68‒’84). Kiváló munkájáért több 
kitüntetésben is részesült. 1991-ben a „Jásztelek Községért Díj” tulajdonosa lett. 1984-től 
nyugdíjazásáig a jászteleki Általános Iskola tanára volt, testnevelést és technikát tanított. 
2000-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremre jelölték.
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Nagy szerepe volt a közösségi életben. 
Horgászegyesületi elnök a ’80-as években, és 
gyermekeknek horgászismeretet is oktatott a 
helyi könyvtárban. Sportköröket szervezett, 
vezetett foci, kézilabda, asztalitenisz mérkőzé-
seket, koordinált lövészetet, falusi szpartakiá-
dokat felnőttek és gyerekek számára is.

Civil szervezetek tagjaként kultúrprog-
ramok aktív résztvevője volt: tájház, hagyo-
mányőrzés, Akácvirág dalkör, Jásztelkiek Ba-
ráti Köre, Jászok Egyesülete. Önkormányzati 
és megyei képviselő volt

Fiatalkori hobbija, a fotózás végigkísérte 
életét: nemcsak családi fotókat készített, ha-
nem a falu életét, s a természeti értékeket is 
szívesen örökítette meg a ’80-as évekig saját 
előhívással.

Aktív környezetvédő volt, hazai s nemzet-
közi szinten figyelemmel kísérte a modernizá-
ció hatását világunkra. Igyekezett munkássá-
gával, életmódjával jó példát állítani az ifjúság 

számára: már az óvodások is mentették az eltévedt szarvasbogarakat, a „Tanárbácsi” vitte 
vissza mindig a védett életterületükre. A különböző korú iskolások túrák, kerékpártúrák so-
rán figyelhették, ismerhették meg helyi értékeinket, a táborozások és a kirándulások során 
pedig a távolabbiakat.

Emlékét megőrizzük!

Befejezésként
Szerencsés embernek érzem magam, hogy ide, a Jászság közepébe születtem és itt élhetek. 
Fenti soraimat alig néhány méterre írhatom e csodás területről. 

A területet legelőször kb. 10 éves koromban láthattam egy családi kirándulás alkalmá-
val. Emlékszem, már akkor is lenyűgözött. Később szerencsére úgy hozta az élet, hogy ide 
nősülhettem és az óta is itt élek családommal. Ahogy teltek az évek, úgy érzem a természet 
egyre közelebb áll hozzám. Először horgász lettem (2004), később önkéntes természetvé-
delmi őr (2008), majd a helyi Horgász egyesület vezetője (2010) és az óta is az vagyok. 
Nem mellesleg ez a hely a legfőbb „vadászterületem”. Eddigi életemben sok minden más 
mellett az egyik legjobb dolog, ami velem megtörténhetett, hogy megismerkedhettem a 
természetfotózás örömeivel.

Hatalmas és leírhatatlan élmény már kora hajnalban kinn lenni a természetben, érezni 
az erdő illatát, hallani a madarak csiripelését, látni a hatalmas narancssárga napkorongot, 
míg eléri és elhagyja a horizontot. Fényével megvilágítja a körülötte elterülő rejtelmes 
világot. Nagy öröm számomra, hogy csodálatos természeti értékeinket fényképezőgépem 
segítségével már több mint 15 éve megmutathatom!

Szabó János
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Kedvenc fotótémáim a madarak, de nagyon szeretem az összes élőlényt, ami a termé-
szetben megtalálható, legyen az egy apró bogár vagy épp egy mezei nyúl. Nagy élményt 
nyújt számomra akár egy gyönyörű táj vagy épp egy parányi virág megörökítése is. A 
természetfotózás számomra az elképzelhető legnagyobb nyugalmat és kikapcsolódást je-
lenti. Fotóimmal szeretném bemutatni azt a törékeny és sérülékeny világot, amit ezekben a 
rohanó mindennapokban nagyon sokan észre sem veszünk. A fotózás mellett legfontosabb 
számomra a környezetünk maximális megbecsülése és tisztelete. Legfőbb célom szűkebb 
környezetem, illetve a Jászság természeti értékeinek bemutatása.

További fotók: www.borsanyiattila.hu
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rendelet 
3. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és mellékletei
4. https://natura.2000. hu/hu/frontpage
5. A Wikipédia – internetes enciklopédia cikkei
6. Szabó János életútjának leírása gyermekeitől származik.
7. Az írásban megjelenő fotók saját felvételeim.


