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KisÚjfa|u (Nová Vieska) _ APárizsi-mocsarak

A projekt a Magyarország-
Szlovákia-Ukrajna szomszéd.
sági programban, az Európai
Unió és a Magyar Köztársaság
társÍinanszírozásávaI va|ósuIt
meg.

KisÚjÍaIu (Nová Vieska) SzIovákia

dé|nyugati részén. a KisaIfoIdon

terÜ| e|. az Ersekújvárt (NoVé

Zánky) Párkánnya| (Stúrovo)

összekÖtő országút mentén mint.

egy másfé| kiIométer hosszan
északnyugat-dé|kelet irányban.

Kiterjedése 1748 ha' Eszakró|

Szőgyén (Svodín) keIetről KöbÖ|

kút (GbeIce)' dé|rő| Bátorkeszi
(Bátorové Kosihy)' nyugatril pe

dig Kürt (Strekov) község határo|-

ja Irott torténeIme szerint nagy-

részt Esztergom vármegye koz-

sége vo|t.

Kisújfa|u es környéke gazdag ter

mészeti értékeit képviseIi a vÍzi.

iI|. mocsári madarak népes csa-

|ádját fe|vonu|tati ún. Párizsi-mo

csarak _ Nemzeti Természetvé-

deImi Korzet a Párizs.patak és

Környéke Természetvéde|mi Te.

rü|et. vaIamint a cserjés. bokros

Som|yó hegy. A Párizsr.mocsarak
_ Nemzeti Természetvéde|mi Kör-

zet Nyugat-Sz|ovákiában' a Duna

menti a|Íöldon' a Duna menti

dombvidéken, KÖbÖIkút és KisÚj-

Ía|u kataszterében ta|á|hati' mint

egy 184 ha kiterjedésű terÜ|eten.

me|ybő| kb. 143'7 ha a tényleges
mocsaras. lápos terÜ|et. a fenn-

maradi rész pedig szántóÍöld és

,egyéb' terü|et

Bé| Mátyás 1742ben je|enteti

meg Magyarország eIső tudo-

mányos tÖrténeti' Ío|dra1zi |eírásá-

nak. a .,Notitia Hungariae novae

historico-geographica. ót kotetét

az ország tíz északnyugati me-

gyéjerci|. meIyben Sajat tapaSZ

talatain aIapuli beszámo|ókkaI

szo|gál eme mocsárvidékrő|.

Az ornitológiai (madártani) kutatá.

sok e terü|eten 1954 tő| egészen

napjainkig datá|ódnak'

lng, Karol Kósa
karajinn! architekt
táj és kertépítész

1' Kisujf alu mellett létrejött tÓ

2, Párizsi mocsarak

3' Homokbánya
4' Bólömbika
5. Gyurgyalag
6. Kárókatona
7. Nádirigo

8. Táikép a nád aratása után
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Lega|abb ] 00.f a'la madár előne.
lye ez a terj|et me|ybő| 40 Ía1 a

mocsárban Íészke|, míg 60 fa1 be
repÜ| Vagy a kü|ső biotopokban
fészke|' A mocsárvi|ág |eggyako-

ribb Ía1ai a következők (a tel
jesség igénye né|kÜ|): Nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus).
Bolombika (Botaurus stellaris)
BÜtykos hattyÚ tCygnuS obor).

Sárga oi Iegeto rN/otaciIra f|ava).

Gyurgyalag (Merops apiaster),
Kárókatona (PhaIacrocorax car-
bo), SzÜrke gém (Ardea cinerea)
stb.

Nádirigó
(Acrocephalus arund naceus)
A Iegnagyobb Ie"-etJ .ad poszá-
ta, .l9 

cm. Háto daia barna' nemt

rozsdás árnya atta|' A so test.eIe
fehéres. oIdaIt krsse vo.l.enyes.
Szemsávja Sarga. oar1a CSore
erős' EIetmid1a kevesoe 'e1töz

ködő a kisebb náoiposzata<er.a|.
gyakran kiÜ| a nádszaIa1' cSe'jek
tetejere villanydrorokra Vesze y

esetén gyorsan besurran a ná-

0as0a.

E1őhe|ye: Nagyobb nádasok szé-
Jén vagy nádas tisztások koze|é-

ber keskeny nádszegé|yeken
ko t. Fészkét oIyan rugaImasan

'orosíti meg. hogy az erős szé|ben
ha1|adozo nádszá|akon is a he-

yén marad' Gyakori kakukkgaz
da

Bö|ömbika
(Botaurus stellaris)

Mocsarak. nádasok nagy termetű

barna színű gémÍaja. ToIIazata

sűrű pettyes és sávos' erős |ába

zö|d. Veszé|y esetén csőrét merő-
Iegesen feItartja testét kinyú1tja

Je||egzetes behÚzott nyakkal
repü|. Rejtett. magános é|etet é|

napkozben a nádas sűrűjében
rejtőzkodik' á|ta|ában a|konyatkor
mozog' SzIovákiában mindÖssze
50-100 pár talá|hati belőle.
E|őhe|ye: mocsarak' |ápok. ho|t.

ágak, tavak sűrű nádasai. Rejtett

é|etmódja miatt töbnyire csak a
hangja árulja e|.

Gyurgyalag
(Merops apiaster)

A mocsarak me|letti homokbánya
jelentős |akója. Könnyen ÍeIlsmer-
hető szÍnpompás tolIazatáró|.
hosszÚ. haj|ott csőrérő| és meg
nyÚ|t kÖzépső farkto||airó|. Háto|-

dala gesztenyevörös és kénsár
ga. farka kékeszo|d Torka ragyo
go aranysárga. meIle es hasa
é|énk kékeszo|d. szeme kármin-
piros A hím és tojó hason|ó
színezetűek. NyiIa||ó suhanása'
kanyargi sik|ásai a Íecske és a
só|yom roptét idézik Szívesen
teIepszik kiá||i száraz ágra.
Etrendjét külonÍéle repÜ|ő rovarok
a|kotják, mint a |epkék. szitakö-
tok darazsak stb. Társasan röp-
kod' s te|epesen Íészke|.
E|őhe|ye: A már em|ített homok-

bányák. |öszÍaIak f oIyópartok
Ía|ába vá1l Üregekben te|epesen
fészke|.

Kárókatona
(Phalacrocorax carbo)

91 cm Lúd nagyságÚ vízimadár,
Feje, nyaka, mel|e és hátának a|só

része fekete. zÖ|des zománcca|.
Fe1oldala és torka fehér' Függő|e
geS testte| ü|nek az ágakon
gyakran fé|ig nyitott szárnyakka|.
Uszás közben mélyen merÜ|nek a
vízbe' de nyújtott nyakkal és
fe|fe|é tartott csőrre| Úsznak. Röp-
tÜk meg|ehetosen gyorS és egye
nes vona|ú. Csapatban, egyenes
vona|ban vagy V a|akban repÜ|-

nek' Társaságkedve|ők
|gen ritka. ugyanis SzIovákia terÜ-

letén hozzávető|eg csak 50_250
i|yen madárpár é|.

ElőheIye: tengerpartok. foIyó

torkoIatok' a szárazfö|d beIsejé

ben mocsarak vagy ártéri erdők.
TeIepekben kö|t. Fészkeit Íákra

epLti. A Párizsi-mocsarak a hosz-
szú távú megÍigye|ések a|apján a
biocenózisban végbement vá|to

zások e||enére Euripa egyik |eg

értékesebb mocsári é|ővi|ága.
amit a|átámaszt a Ramsari Kon-
venció á|ta| a védett területek közé
va|i besoro|ása is.

Summary
Discovering our natural values
Paris swamps

Paris swamps are situated in a
register of settlements Nová
Vieska and Gbelce in the
Southwest part of Slovakia. on
area c. 184 ha. We are speaking
about a National Nature preserve
of Central European importance.
where we can find important inter-
national location of water avifau-
na. From among the rarest
species there are: Great Beed
Warbler (Acrocephalus arundi-
naceus). Bittern (Botaurus stel-
laricl Raa-palor t l,4arnr-ps apr
aste r). Co rno rant (Ph alacrocor ax
carD)).
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