
II. TÚRAÚTVONAL
A PÁRIZSI MOCSARAK

Nemzeti Természetvédelmi Rezervá-
tum, Nyugat-Szlovákiában, a Duna
menti alföldön, a Duna menti dombvi-
déken, Köbölkút és Kisújfalu kataszte-
rében található. A mintegy 184 ha kiter-
jedésû területen, melybôl kb. 143,7 ha a
tényleges mocsaras, lápos terület, a
fennmaradó rész pedig szántóföld és
„egyéb” terület. E terület a világörökség
részét képezi. 

Bél Mátyás 1742-ben jelenteti meg
Magyarország elsô tudományos történe-
ti, földrajzi leírásának „Notitia Hunga-

riae novae historico-geographica”  5 kö-
tetét az ország tíz északnyugati me-
gyéjérôl, amelyben érdekes, saját tapasz-
talatain alapuló beszámolókkal szolgál a
Kisújfalu környéki mocsárvidékrôl. 

Részlet Köbölkút leírásából, az úszó
szigetekrôl:

„Abból a rétbôl amelyet észak felé
lát a falu egy rész megközelíti Köböl-
kutat. Ez mint hatalmas vizenyôsség
Kisújfalu felôl terjed és hatalmas tava-
kat alkot. Bennük három szigetet látha-
tunk, amelyek egykor egyet alkottak,
késôbb három részre külön szigetekké
formálodtak. Mindegyiknek saját alakja
volt: hasonló magassága, valójában ala-
csony tutajként látszottak a gyökerek
között. Minden oldalról áttekinthetôk
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voltak, egyformán merültek a vízbe.
Az összesnek le voltak az oldalai hor-
zsolódva, mivel állandóan vagy a part-
hoz, vagy egymáshoz ütôdtek és e mi-
att napról - napra kisebbek lettek. Kö-
zöttük a legnagyobb a Károli Sándor
gróf birtokához tartozó a lakók szerint
600 lépés kerületû volt. 

1731-ben, amikor ott jártunk mint-
egy 280 lépésnyi volt a kerülete. A la-
kosok szerint a szigetek többször egye-
sültek, majd ismét szétváltak. Abban
az idôben, amikor ott jártunk szétváll-
va úszkáltak. A nagy mintegy 1000 lé-
pésre volta kisebbektôl, amelyek egy-
mástól kis távolságra voltak. Bemen-
tünk a tóba de amikor tovább akartunk
haladni a középsônek mondott mellett
kellett elhaladnunk de alig tudtunk a

csónaknak utat találni a hínárban.
Nagy nehezen megközelítettük a nagy
szigetet amely kerek volt ugyan de egy
része egészen közel volt a szárazföld-
höz. Abba a sarokba, amely így
képzôdött csónakunkat bebiztosítottuk
és a szigetre léptünk. Süppedt, reme-
gett a talaj, de amint elôbbre jutottunk
lépéseink biztonságosabbak lettek. Né-
hány boglya szénát pillantottunk meg,
amelynek látása bátorítólag hatott ránk.
A megmérésre nem volt jobb mód,
mint lépésben körüljárni, és így állapí-
tottuk meg a méretét. De amíg mi a
szigeten bolyongtunk, a szél – hogy
honnan támadt – csónakunkat úgy a
nád közé sodorta, hogy semmiképpen
sem fértünk hozzá. Vártunk egy ideig
míg egy forgószél kiszabadította csóna-
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kunkat. A mérést, amit említettem si-
keresen elvégeztük. A lakók szerint a
széljárás Köbölkút és Kisújfalu lakosai
között több vitára adott okot. Gyakran
megtörtént, hogy legnagyobb sziget
délkeleti széltôl hajtva a Kisújfaluhoz
tartozó tórészben elakadt, majd amikor
északi szél támadt ismét köbölkúti te-
rületre úszott, ahol mélyebb vizet talált
és szabadabban úszkálkatott.

A széna miatt gyakran volt vita sôt
veszekedés is Köbölkút és Kisújfalu la-
kosai között, mivel a széljárás miatt a
széna hol Köbölkútra, hol Kisújfalura
került. Végül megállapodtak abban,
hogy azé a széna, akinek a területén a
sziget állomásozik. Megtörtént azon-
ban, hogy a kaszálás idején a sziget
Kisújfaluhoz tartozó vizen állomáso-
zott, így az újfaluiak lekaszálták a szé-
nát. Mielôtt azomban a szénát össze-

gyûjthették és hazahordhatták volna,
az északnyugati erôs szél a szigetet a
szénával együtt köbölkúti területre haj-
totta. A köbölkútiak a szénát szépen
hazahordták. Amíg a szigetek így ván-
dorolnak a két falu nem tudja a vitás
kérdést megoldani.

Mi magunk nemcsak hallottunk a
úszó szigetekrôl, hanem láttuk is moz-
gásukat.”

Részlet Kisujfalu leírásából:
„Kisújfalu ugyanazon uradalomhoz

tartozó falu, miként az elôbb említett
szomszédja. Ugyanúgy tartoznak hozzá
mocsarak és szigetek, amelyek éppen
olyanok, mint a fent említettek. Ezeket
is a lakosok már gyakrabban látták
helyükrôl elmozdulni, de nem annyira,
mint amazokat. Mert vagy nem váltak
el még az alaptól s így nem tudtak ki-
emelkedni a vízbôl, vagy mert kiseb-

bek is voltak, így maradt hely hogy kis-
sé egymástól eltávolodjanak és vízzel
körülvett szigeteknek látszottak.
Egyébként ezek a mocsarak Kisújfalu
területét elválasztották az Aradi birtok-
tól és Szôgyén határaitól. Kis távolság-
ra van Köbölkút, Bátorkeszi és Kürt
területeitôl. 

Földje dombos, részben agyagos, gye-
pes részben homokos ezért alkalmas a
szôlô mûvelésére és gyümölcstermelés-
re. Egy kis erdeje is van, ami inkább
bozótosnak látszik. A falut egyébként
nem sokra tartják a környékbeliek,
ugyanis Helvét hitvallásuak a lakosai.
Mindenben igyekvô emberek, de ipari
dolgokban szükséget látnak.”

1824-ben Esztergom Vármegye Köz-
gyûlésének határozata alapján, közmun-
kában – robot fejében, napi 24 krajcár
ellenértékben – megkezdôdött a lápos
mocsár lecsapolása, Lacsny Miklós irá-
nyításával, a birtokos herceg, Pállfy 
József költségén. Érdekes az érintett
felek félelme, a kanális további sorsá-
val – tisztításával – kapcsolatban.
Mintha elôre látták volna a mai helyze-
tet. Senki sem akad, aki a csatornát
megépítése után rendszeresen karban-
tartsa, tisztítsa. Megszívlelendô lenne
továbbá az akkori mérnökök elképze-
lése: a csatornát ugyanis a kürti határ-
tól a kôhídgyarmati malomig tervezték!
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Kürt és Kisújfalu között a mostani ál-
lapot valamilyen ôsbozótos-mocsár jel-
leget ölt, s szabad lefolyást biztosító
kanális jelleget teljesen elvesztette. Az
eredetileg megépített csatorna ma már,
csak a kisújfalusi, aradi úti hídtól kez-
dôdik és a köbölkúti, szôgyéni hídig
tart. Köbölkúttól Kôhídgyarmatig vi-
szont már egyáltalán nincs csatorna jel-
lege, a régi patakot övezô gyönyörû fü-
ves rétet fölváltották a nagyobb hasz-
not hozó halastavak. Mivel 1824-ben a
herceg állta a lecsapolás költségeit, a
kialakított rétek haszna és ôt illette. Ma
a mocsérvidéknek sok tulajdonosa van,
az ô összefogásuk és jelentôs anyagi
ráfordítás nélkül nem lehet az eredeti

állapotot helyreállítani és a területet
hasznosítani. 

Idézet egy 1839-es beszámolóból a
mocsár lecsapolásáról:   

„Ezen jeles területû Köbölkúti tó
viznek, és posványos bozótságnak ha-
szontalansága és könnyü lecsapol-
hatódása csak’ hamar szemébe tünt:
Lacsny Miklós úrnak, Herczeg Pálffy
Jósef Uradalmai Igazgatójának, aki pol-
gári társaság ellen való véteknek tartván
illy nevezetes kiterjedésü földet viz alatt
meghagyni, tisztelt Herczeget, kihez
tartozott az egész tó, reá birta, hogy a’
lecsapoltatásra megkivántató költséget
kész vala magára vállalni. E’ lecsapolta-

tás egy csatorna ásása által fent neve-
zett mérnöktôl elkészített tervrajz sze-
rint 1819-tôl fogva 1826-ig Herczeg
Pálffy Jósef nagy költségével végbe vi-
tetett. Az egész hossza a csatornának
Kürti határ szélétôl Kôhid-Gyarmati
hídig tészen 8002 ölet. Illy közhasznú
vállalat végre hajtatott nyilván való nem
csekély nyereség okáért: mert miután
800 holdnyi haszonvehetetlen mocsár,
és annyi terjedelmû kövér fekete föld,
melly eddig haszontalanul viz alatt
úszott, a’ heverô és az árvizektôl felsz-
abaditva, kiszárittatott volna. A Bátor-
keszi uradalomban nagy kiterjedésben
gyakorlott mezei gazdaságnak kincse,
úgymint a legjobb széna termô rétek

Ma is kaszált legelôrész a csatorna mellett, Köbölkútnál

Folyamatos tisztítás nélkül a csatorna teljesen

eliszaposodott, benôtte a növényzet
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újra visszafoglalja az ártéri erdô

Mára már áthatolhatatlan ôserdô  

a csatorna vidéke Kisújfalu mellett



bô mértékben neveltettek: most a csa-
tornába húzott patak mindkét partján
zöldelô rétek 3000 szekérnél több szé-
nát termesztenek, és még azon kivül a'
tónak régi szélein nyert 350 posoni
mérô alá való termékeny szántó földek
buja vetésekkel az uradalmi jövedelme-
ket felettébb szaporittyák. De nem csak
az Uraság, hanem a tókörnyékbeli lako-
sok is nyertek tömérdek gyönyörü réte-
ket, kiknek a’ mostani jó szénázás nem
kis gazdaság az elôbbeni rosz sásas he-
lyett. Az elôtt igen bajosan vagy ladi-
kon, vagy csak kemény teleken lehetett
hordani azon úszó szigetekbôl a’ szé-
nát, most nyárban is hordhatni, mert
már egész területében a’ posványságnak
járhat a’ marha.

Ezen lecsapoltatásból nem kis ha-
szon  háromlik a’ körül lévô helységek-
re egésség’ tekintetébôl is: mert a’ mar-
háik, mellyek mind eddig az álló mo-
csáros egésségtelen viztöl elégszer dög-
löttek, azólta jó folyó italt kapnak.
A levegôt, mellyet a’ mocsáros viznek
gôze elbüdösitett, éltetôbbé tette ott,
hol hajdan a’ marha dög tanyázott, és
emberi élet sinlôdött.”

A Párizsi-mocsárban élô vízimadarak
nemzetközileg védettek. Az ornitológi-
ai (madártani) kutatások ezen a terüle-
ten 1954-tôl egészen napjainkig datá-
lódnak. Legalább 100 fajta madár élô-
helye ez a terület, melyekbôl bemuta-

tunk néhány fajt (a teljesség igénye nél-
kül). Ha szerencsések és egészen halk-
mozgásúak vagyunk, távcsô segítségé-
vel barangolásaink során találkozha-
tunk velük.

Bölömbika (Botaurus stellaris).Mo-
csarak, nádasok nagytermetû, barna
színû gémfaja. Testhossza akár a 81
cm-t is eléri. Tollazata sûrû pettyes és
sávos, erôs lába zöld. Veszély esetén
csôrét merôlegesen feltartja, testét ki-
nyújtja. Jellegzetes behúzott nyakkal
repül. Rejtett, magányos életet él, nap-
közben a nádas sûrûjében rejtôzködik,
általában alkonyatkor mozog. Szlováki-
ában mindössze 50-100 pár található
belôle. Mocsarak, lápok, holtágak, ta-
vak sûrû nádasaiban él. Rejtett élet-
módja miatt többnyire csak a hangja
árulja el.

Nádirigó (Acrocephalus arundi-
naceus). A legnagyobb termetû nádi-
poszáta, 19 cm. Hátoldala barna, némi
rozsdás árnyalattal. Alsó testfele fehé-
res, oldalt kissé vörhenyes. Szemsávja
sárga, barna csôre erôs. Életmódja ke-
vésbé rejtôzködô a kisebb nádi-
poszátákénál, gyakran kiül a nádszálak,
cserjék tetejére, villanydrótokra. Ve-
szély esetén gyorsan besurran a nádas-
ba. Nagyobb nádasok szélén vagy ná-
das tisztások közelében, keskeny nád-
szegélyeken költ. Fészkét olyan rugal-
masan erôsíti meg, hogy az erôs szél-
ben hajladozó nádszálakon is a helyén
marad. Gyakori kakukkgazda.

Függôcinege (Remiz pendulinus).
Nagyon kistermetû, csak 11 cm. Feje
világos-szürke, szemfoltja fekete. Háta
rozsda-barna, testalja sárgásfehér. A to-
jó színei tompábbak. Többnyire a fák
koronájában, fûzbokrokon, nád között
bukkanunk rá táplálék után kutatva. Az
ágak végén függô fészke a legmeste-
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ribb építmény valamennyi európai ma-
dár fészke közül. Füzek és nyárak pely-
hes terméseit szövi össze, s a zárt fé-
szekre néha kétirányú kürtôszerû bejá-
ratot épít. Mocsarak, tavak folyók part-
ját övezô füzesek, nyárfások, égeresek.
Fészkét általában lelógó fûzágak végé-
re építi. Télen nádasokban néha csapa-
tosan jár.

Fülemülesitke (Acrocephalus mela-
nopogon). Hasonló a foltos nádi-
poszátához, de fejtetôje csaknem feke-
te, ezért szemöldöksávja nagyon elütô.
Fejoldala sötétbarna, torka fehér. Tar-
kója és háta vörhenyesebb, mint a fol-
tos nádiposzátáé. Testhossza 14 cm.
Rendkívül rejtett életmódot folytat.
Nagyon ritka madárfaj, Szlovákiában
ugyanis csupán 10-20 pár található
belôle. Mocsarak és nádasok közé,
vagy a víz fölé hajló bokrokba építi
fészkét a vízszint közelébe.

Szárcsa (Fulica atra). Testhossza el-
érheti a 35–42 cm-t. Zömök testû,
palafekete vízimadár. Feje koromfeke-
te, csôre és homlokpajzsa fehér. Lába
zöld, nagy úszókaréjos ujjakkal. Ha-
sonló madárfajokhoz képest aránylag
agresszív fajta. Lényegesen otthono-
sabban mozog a vízen, mint a vízityúk,
gyakran fél percig is a víz alá merül.

Télen nagy csapatokba verôdik. Röpte
nehézkes, felszállás elôtt hosszan
„szántja” a vizet. Leszálláskor nagy
csobbanással ereszkedik alá. Jobban
kedveli a nyílt vízfelületet, mint a vízi-
tyúk. A nádasokban és egyéb vízinövé-
nyek közt fészkel.

Guvat (Rallus aquaticus). Nehéz
megfigyelni, legtöbbször csak jellegzetes
hangja árulja el. A kifejlôdött madár
testnagysága kb. 27 cm. Hosszú piros
csôre biztosan megkülönbözteti a vízic-
sibéktôl. Hátoldala zöldesbarna, sûrû fe-
kete foltozással. Feje, melle kékesszür-
ke, oldalán fekete-fehér harántsávozás
található. Alsó farkfedôi héresek, lába
barnás hússzínû. Óvatos, rejtôzködô
életmódot folytató vízimadár. Ügyesen
bujkál a nádasok sûrûjében. Elvétve bo-
korra is felszáll. Aránylag ritka fajról
van szó, Szlovákia területén kb. 300-600
ilyen madárpár él. Sûrû vízinövényzet,
nádas, füzes tavak, vizesgödrök, folyó-
partokon él. Nád, sás és egyéb vízi-
növényzet közt fészkel.

Jégmadár (Alcedo atthis). Ritkán
kerül emberközelbe, de elsô látásra is
felismerhetô. Testhossza 20 cm. Hátol-
dalán ragyogó smaragdzöld és zomán-
cos fényû kék színek csillognak. Torka
és tarkófoltja fehér, fejének oldala és
testalja aranybarna. Teste zömök, feje
aránylag nagy, tôr alakú csôre hosszú
és hegyes. Szárnya és farka rövid, apró
lába élénkpiros. Meredek partoldalak
mentén, víz fölé nyúló ágon lesi az
alatta elúszó apró halat vagy a különfé-
le vízirovart. Zsákmányát megpillantva
eleven szigonyként csapódik a vízbe.
Néha a víztükör fölött egy helyben szi-
tál, és elég nagy magasságból, kissé fer-

de vonalban bukik a vízbe. Éneke, me-
lyet ritkán hallat, rövid trillázás. Fo-
lyók, patakok, csatornák és tavak mel-
lett él. Télen elôfordul tengerpartok
mentén, de mocsaras árapályos terüle-
teken is. Meredek folyópartok oldalába
vájt üregekben fészkel.

Sárga billegetô (Motacilla flava).
Teste karcsú, farka és lába hosszú.
Nagysága kb. 17 cm. Alsó testoldala
élénksárga. Európában több alfaja él.
A tojó színei tompábbak, álla fehér,
hasoldala kevésbé élénksárga, feje és
háta barnás. Rendszerint vizek kör-
nyékén, nedves rétek, mocsarak és fo-
lyók partján él. A fû között, elvétve ve-
tésben, kis talajmélyedésben költ.

Barkóscinege (Panurus biarmicus).
A nádasok madara, 16 cm nagyságúra
nô meg. A nádszálakon ügyesen ka-
paszkodva, tornászva keresi az élelmét.
Hátoldala és hosszú farka rozsdás fa-
héjszínû, hasoldala világosabb, pirosas
árnyalatú szürke. Aránylag ritka madár-
fajta, Szlovákiában 150-400 pár találha-
tó belôle. Összefüggô nagy nádasok-
ban tanyázik. A nádszálak tövén, víz
közelében fészkel. Télen csapatokban
látható.
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Kárókatona (Phalacrocorax carbo).
Lúd nagyságú vízimadár, testhossza 94
cm. Feje, nyaka, melle és hátának alsó
része fekete, zöldes zománccal. Fejol-
dala és torka fehér. Függôleges testtel
ülnek az ágakon, gyakran félig nyitott
szárnyakkal. Úszás közben mélyen me-
rülnek a vízbe, de nyújtott nyakkal és
felfelé tartott csôrrel úsznak. Röptük
meglehetôsen gyors és egyenes vonalú.
Csapatban, egyenes vonalban vagy V
alakban repülnek. Társaságkedvelôk.

Igen ritka madárfajta, Szlovákia terüle-
tén ugyanis csak 50–250 ilyen madár-
pár él. Tengerpartok, folyótorkolatok,
a szárazföld belsejében mocsarak vagy
ártéri erdôkben él. Telepekben költ.
Fészkeit fákra építi.

Nagy ôrgébics (Lanius excubitor).
Nagy termetû, mintegy 24 cm. Hason-
lít a kis ôrgébicshez, de szürke homlo-
ka, a szeme körüli fekete folt és szür-
ke fejtetôje között húzódó keskeny fe-
hér szemöldöksávja, valamint hosz-

szabb csôre és rövid szárnya biztosan
megkülönbözteti attól. A hím és a to-
jó hasonló színezetû. Röpte hullámvo-
nalú, alacsonyról emelkedve telepszik a
leshelyére, fák hegyére, bokrok tetejé-
re. Zsákmányát látván hirtelen csap le
a földre, majd visszaszáll az ôrhelyre.
Rovarokat, madarakat, kisebb emlôsö-
ket fogyaszt. Farkát gyakran billegeti,
illetve terpeszti. Erdôszéleken, ritkás

tölgy és vadkörtefával tarkított lege-
lôkön él. Néha magas fán ill. tüskés
bokrokban fészkel.

Gyurgyalag (Merops apiaster). 
A mocsarak melletti homokbánya
jelentôs lakója. Testhossza 29 cm.
Színpompás tollazatáról, hosszú, haj-
lott csôrérôl és megnyúlt középsô fark-
tollairól könnyen felismerhetô. Hátol-
dala gesztenyevörös és kénsárga, farka
kékeszöld. Torka ragyogó aranysárga,
melle és hasa élénk kékeszöld, szeme
kárminpiros. A hím és a tojó hasonló
színezetûek. Nyilalló suhanása, kanyar-
gó siklásai a fecske és a sólyom röptét
idézik. Szívesen telepszik kiálló száraz
ágra. Étrendjét különféle repülô rova-
rok alkotják, mint a lepkék, szitakötôk,
darazsak stb. Társasan röpköd, s tele-
pesen fészkel. A már említett homok-
bányák, löszfalak, folyópartok falába
vájt üregekben telepesen fészkel.
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