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1. Bevezetés

Idestova több mint negyedszázada, hogy először jártam a Nyírábránytól 
Létavértesig húzódó, homokbuckákkal és nedves gyepekkel, időnként vízállá-
sokkal, egy-egy megmaradt őshonos erdőfolttal tarkított gyönyörű tájon, ami a 
Kék-Kálló, kevésbé költői megnevezéssel a 2. számú főfolyás két oldalán terül 
el. Még egyetemistaként Dudás Miklós barátom kalauzolt el ide madarászni, a 
természet szépségeit csodálni, és ekkor még nem sejtettem, hogy később mun-
kám ezer szállal fog idekötni. 

1988-ban jött létre a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, és a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság frissen felvett munkatársaként ennek a vezetésével bíz-
tak meg. A Dél-Nyírség kiemelkedően értékes, természetes állapotban már csak 
egy-egy élőhelyszigeten fennmaradt területeit fogta és fogja össze ez a tájvédel-
mi körzet, abban a reményben, hogy ezen értékek fennmaradását biztosítani 
tudja a jelenben és a jövendőben is.

Ennek a mozaikos tájvédelmi körzetnek az egyik legértékesebb és legnagyobb 
kiterjedésű egysége a Kék-Kálló völgy, mely az eredetileg (1988-ban) védetté nyil-
vánított, (majd 1993-ban és 1998-ban bővítettel) területet magában foglalva és to-
vábbi értékes területekkel kiegészítve 2004 óta Natura 2000 védelmet is élvez.

A védetté nyilvánítással nem befejeződik, hanem éppen elkezdődik a termé-
szeti értékek megóvásáért folytatott küzdelem, így volt ez a Kék-Kálló völgye 
esetében is, ahol számos kihívással kellett (és kell) szembe néznünk.

Csak a főbb pontokat kiemelve:
▶ a nedves területek csatornázása, szárazodása
▶ a száraz területek (homokbuckák) túllegeltetése, majd később épp ellenke-
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▶ a Daru-hegyek állattartó telepének gyomosító hatása
▶ a terület egy részének libalegelőként történő hasznosítása
▶ a láprétek, nedves gyepek nem megfelelő időpontban történő kaszálása, 

illetve másutt a kaszálás elmaradása miatt a szukcesszió (elcserjésedés, 
beerdősülés) felgyorsulása

▶ az invazív lágy- (selyemkóró, betyárkóró, parlagfű, aranyvessző, stb.), és 
fásszárúak (kései meggy, amerikai kőris, zöld juhar, stb.) agresszív elő-
retörése

▶ a tulajdonviszonyok rendezetlensége, a tsz. tulajdon megszűnése utáni pri-
vatizáció

▶ a csatornák kotrása, vésztározások
▶ a gyepek illegális beszántása (a nedvesebb helyeken tormának, a magasabb 

fekvésűeken pl. kukoricának)
▶ a környező mezőgazdasági területekről bemosódó vegyszermaradványok

A sort lehetne még folytatni... Jól érzékelhető, hogy itt is igaz: a természetvéde-
lem tényleg a 24.-ik órában lépett fel, hogy a Dél-Nyírség mozaikosan még fenn-
maradt természetközeli szigeteit megóvja. Ha valahol, itt feltétlenül szükséges az 
aktív, „cselekvő természetvédelem”, a negatív folyamatok visszafordítása, felszá-
molása, az intenzív és félintenzív agrár és erdészeti környezetből eredő zavaró ha-
tások mérséklése érdekében.

Eredményként könyvelhetjük el azt, hogy a terület védettségét ma már mind 
a helyi gazdálkodók, mind a környék egyéb területhasználói (erdőgazdaság, víz-
ügy, stb.) ismerik és alapfeltételként kezelik - köszönhetően a sok éves aktív kap-
csolatnak, ismeretterjesztő programoknak (táblák, kiadványok, előadások, stb.). 

A terület tulajdonviszonyait is sikerült – legalább részben- rendezni, jelentős 
része állami tulajdonban és természetvédelmi kezelésben van, de jelen vannak az 

olyan újszerű megoldások, mint a közalapítványi és természetvédő szellemiségű 
magántulajdonosok földvásárlásai is. 

A libatartás már régen megszűnt, és a Daru-hegyek melletti területre kedve-
zőtlen hatást gyakorló állattartó telep felszámolása is megtörtént. 

A vízviszonyok javítását, az éltető víz megtartását szolgálja a Kék-Kállón meg-
épült két vízvisszatartó műtárgy.

A terület legértékesebb részének háborítatlanságát pedig kerítésépítéssel igye-
keztünk biztosítani.

A fogyatkozó védett növények szaporítására szaporítókertet létesítettünk, 
majd a Debreceni Egyetem Botanikus kertjével karöltve megindult ezen fajok 
„nagyüzemi” szaporítása és visszatelepítése, ami nemzetközi viszonylatban is elis-
merésre méltó. Ezen munkálatok folyamatosak és 2009-től a Botanikus kert által

elnyert uniós pályázattal (KEOP) még inkább intenzívvé váltak.
A terület természetvédelmi kezelésében további előrelépés történt az elmúlt 

1-2 évben, amikor társadalmi és magánkezdeményezések egybefogásával a Da-
ru-láp intenzív élőhelykezelési programja elindult, a korábbi kezdeményezése-
ket fejlesztve és kiteljesítve.

Természetesen még nagyon sok a tennivaló, a megkezdett programokat ki kell 
terjeszteni a Natura 2000 terület egészére, így az eddig viszonylag kevesebb figyel-
met kapott létavértesi, kokadi és bagaméri részekre is. 

Az alábbiakban ismerjük meg közelebbről a HUHN20016 Kék-Kálló-völgye 
kódú és elnevezésű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület természe-
ti értékeit.

      gyarmathy istván

Debrecen, 2010. december 20.

54

Mészkerülő homokpusztagyep szegélybucka közi lápréttel (© Papp László)Karcsú fényperjés homoki sztyepprét (© BaranyiTamás)



2. A terület bemutatása

Bagamér, Álmosd, Kokad és Létavértes határát északról dél felé szeli át az 
ún. Kék-Kálló, vagy II. számú főfolyás, Fülöpi-ér, melynek csodálatos, széles és 
mély deflációs völgyében, (mely valószínűleg részben hajdani folyóvölgy) szin-
te valamennyi jellegzetes nyírségi élőhelytípust megtaláljuk a nevezetes Daru-he-

gyek (vagy Malomgát) és a létai le-
gelő homokbuckáitól, a Kokadig 
sőt Létavértesig elnyúló Daru-lá-
pok nyírvízlaposaitól a buckaoldal-
ra települt különlegességnek számí-
tó ezüsthársas tölgyesig.

A magasabb térszínek felszínét 
futóhomok illetve humuszos ho-
mok borítja, az erdőterületek ta-
laja kovárványos barna erdőtalaj, 
míg a Kék-Kálló mélyebb fekvésű 
nyírvízvölgyében az öntéshomok és 
öntésiszap alapkőzeten lápos réti és 
kisebb foltokban kotus talaj alakult 
ki. Kelet-délkelet felől szomszédos 
az Érmelléki löszhát. (Bagamértól, 
Kokadtól DK-re!)

A terület morfológiája tehát igen 
változatos, a különböző laposok, a 
buckák északi és déli oldala, a buc-
katetők nemcsak a domborzat sok-
színűségét eredményezik, hanem ál-
taluk meghatározott változatos mik-
roklíma, talaj- és vízviszonyok, vala-
mint ehhez kapcsolódóan sokszínű 
biocönózisok jönnek létre.

A Dél-Nyírségben járunk, egy jól 
körüljárható kistájon, hazánk máso-
dik legnagyobb futóhomok vidékén, 
amely 100-163 m tengerszint felet-

ti magasságú, szélhordta homokkal fedett hullámos felszínű hordalékkúp síkság, 
pontosabban annak a hatalmas, 120-300 m vastag hordalékkúpnak a maradványa, 
amelyet a pleisztocén folyamán az ÉK-i Kárpátokból és Erdély nyugati részéből lefu-
tó, s itt áthaladó folyók halmoztak fel. Az utolsó eljegesedés idején a Bereg-Szatmári 

síkság és a Bodrogköz megsüllyedése és a Nyírség központi részének megemelke-
dése miatt a folyók a Nyírséget megkerülve új irányt vettek. Ezek után az itt hagyott 
hordalékból a felszín alakításának főszerepét a szél vette át. Az utolsó jégkorszak 
északi, északkeleti szelei alakították ki a ma is elénk táruló felszínt, építették fel a táj-
ra jellemző 0,5-1,5 km hosszú, a 18-20 m-es magasságot is elérő jellegzetes formájú, 
ún. parabola és szegélybuckákat, melyek között részben az ősi folyóvizek által hát-
rahagyott, részben a szél által kimélyített 
ÉK-DNY irányú mélyedések, völgyek jöt-
tek létre, melyek dél felé lejtenek, kijelölve 
ezzel a vízfolyások irányát is.

Palinológiai vizsgálatok alátámasztot-
ták, hogy a száraz hideg pleisztocén ide-
jén a Kék-Kálló völgyében a homokbuc-
kák völgytalpi részén laza állomományú 
erdei fenyvesek, a buckatetőkön gyér 
lágyszárúak dominálta növényzet élhe-
tett, így a szél homokmozgató tevékeny-
sége még akadálytalanul érvényesül-
hetett. Az ie. 8500-7000 évre tehető fe-
nyő-nyír korban (preboreális) érkezett 
melegebb csapadékos klíma már lehetővé 
tette növényzet buckamegkötését. (Nagy 
valószínűséggel a würm glaciális utol-
só felmelegedő és egyben átmeneti idő-
szakában (Dryas I-II.) ez a növények ál-
tali buckamegkötési folyamat megkez-
dődött!) Ezidőtájt a fenyők közé lom-
bos fák vegyültek és megindult a talaj-
képződés a buckatetőkön is. A nedves 
völgyaljakat füzesek, égeresek vet-
ték birtokukba. A mogyorókor-
ban (borealis) az éghajlat me-
legebbé, szárazabbá válásával 
lehetőség nyílott ismét némi 
eolikus akkumulációra, ho-
mokdűnék képzésére, de ez 
a Dél- és Kelet-Nyírségben 
nem következett be, ugyanis 
itt a speciális parabolabuc-
kák, az ún. szegélybuckák, 
amelyek legtöbbször felszíni 
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folyóvizek után kialakuló je-
lentős (továbbra is kaszkád-
szerűen lefolyásos) láp-
rétek mellett jöttek lét-
re (Dryas II.-ig), lehető-
vé tették legalább részle-
gesen az (edafikus) erdő-
sztyeppek kialakulását a 
szegélybuckafelszíneken.

 Az atlantikus vagy 
tölgykor idején köszön-

tött be a valamivel hűvö-
sebb, csapadékos klíma, ami-

nek következtében megindult a 
völgyaljakban a mocsarasodás, a 

buckákra tölgyek hatoltak föl, ill. itt 
a kocsányos tölgy léte stabilizálódott 

és egyre jobban záródtak asszociációik. 
Az ezt követő szubboreális (bükk I.) korban 
viszont itt már legalább gyertyánok alkotta 
zárt erdők váltak jellemzővé. Mindkét utóbbi 
korból kimutathatóak az emberi kéznyomai. 
Erdők égetésével igyekeztek egyre nagyobb 
legelőkhöz jutni, a homokbuckákról kiírtott 
növényzet nem tudta útját állni az eróziónak, 
így az apróbb szemű homokfrakciók bemo-
sódtak a völgyekbe, megnehezítve az irtáso-
kon a növényzet gyors újratelepedését.

A 14-17. századig hatalmas erdők uralták 
a területet, majd Álmosd és Bagamér meg-
alapításával megindult a fák kivágása és a táj 
gyökeres átalakítása, amely a török hódolt-
ság alatt kulminálhatott. Több beszámoló is 
említi, hogy a 18-19. században csak fátlan 
pusztaságot találtak az erre járó utazók. Fé-
nyes Elek 1851-ben írott feljegyzése alapján 
tudjuk, hogy a buckák déli oldalait szőlőter-
mesztésre használták. Az addigi tájátalakítá-
sok ellenére a környék még gazdag élővilág-
gal rendelkezett, pusztulását az 1892-ben el-
kezdődő lecsapolások, nyírvízmentesítések 

nagymértékben fokozták, majd a 20. században elkezdődő mezőgazdasági műve-
lésátalakulás, intenzifikálás és gépesítés döntötték végső majdnem teljes romlásába. 

Nehézgépek használata, felülvetések, növényvédőszerek és soha nem látott 
mennyiségű műtrágya alkalmazása, amellyel próbálták termőre fordítani a silány 
termőterületeket. Ne feledkezzünk meg az itt és sajnos az egész országot sújtó kör-
nyezeti hatások másik nagy keresztjéről, a tájidegen invazív vagy inváziós, szebb 
magyar szóval özönnövények, gyomstratégiájú lágy- és fásszárúak betelepüléséről, 
betelepítéséről. Ennek köszönhetően a környék erdeit döntően romlott akácosok 
alkotják, a természetközeli élőhelyeket a selyemkóró, az álkörmös, az aranyvesz-
szők (döntően a magas aranyvessző /Solidago gigantea/) és sok egyéb özön gyomfaj, 
nagyobb versenyképességük révén ellepik és teljes megsemmisüléssel fenyegetik.

 A Kék-Kálló völgyében mégis bíztató a helyzet. A homoki gyepeket extenzíven 
legeltetik, a mezofilabb sás- és lápréteket mozaikosan kaszálják, biztosítva a fennma-
radáshoz elengedhetetlen minimális, bizonyos fajoknak szükséges diszturbanciát 
és a fajok magképzését is. A Daru-lápon a Hortobágyi Nemzeti park és főként a 
Dél-Nyírség Bihari egyesület roppant munkájának köszönhetően mechanikai úton 
kitisztították a becserjésedett élőhelyeket, és vegyszeres lokális beavatkozással si-
került visszaszorítani az invazív gyomfajokat. A környező területek megvásárlásá-
val és természetközelivé tételével igyekeznek kialakítani egy akkora területet, amely 
megteremti a  természetes ökológiai feltételeket a hosszútávú fennmaradásra. A vé-
dett és ritka fajok megóvását az előbbiekben említett in situ (maga a terület, ill. élő-
hely védelme) és emellett ex situ tevékenységből oldják meg, tehát az élőhelyéből ki-
emelt mesterséges szaporítás és visszatelepítés is szükségessé vált, amelyet a Debre-
ceni Egyetem Botanikus kertje vállalt és végez évtizedek óta.
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3 . Flóra és vegetáció

Területünk az ősfolyók hordalékkúpján szél általi homokszállítással jött lét-
re, így részben kiemelkedett, részben a környező területek süllyedtek le a ple-
isztocén időszakban. Az újabb kutatások szerint a pleisztocén jégkorszakai után 
megszűnt a Dél-Nyirségben a felszíni formák nagymértékű változása, így a fel-
melegedett mogyoró (boreális) időszakban (ie. 7000-5500 év), az oly sokáig 
hitt újabb szél általi homokmozgás elmélete megdőlt. Ennek egyik bizonyíté-
kát a szegélybuckák, ősi láprétek (vagy hajdani folyóvölgyek) melletti kialaku-
lásában láthatjuk, amelyeket az állandó vízutánpótlás már megkötött, így való-
színűen a késő glaciálisban már bizonyos növényzet (akár fásszárúak is) fed-
hette azokat. (Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert 
bizonyos jégkorszak után beterjedt növényfajok ide-
jutását még ennél korábbra feltételezhetjük!) Ezen kí-
vül e szegélybuckák és lápréti környékük máig is a leg-
több ritka növényfajt őrizték meg. Érdekességük még, 
hogy határoló láprétjeik nagy kiterjedésűek és legtöbb-
ször nem voltak lefolyástalan területek – ellentétben a 
korábbi ismeretekkel -, hanem „túlfolyóval” rendelke-
ző kaszkádszerű „nagy” vízgyűjtők lehettek, nagy víz-
testek nélkül, amelyek kiterjedt vízigényes társulásokat 
őriztek meg már abban az időben is,  s ezek helyüket a 
völgyön belül sajátosan váltogatták. A lefolyásosság kö-
vetkeztében az ezeken megtelepedő, sokszor jégkorsza-
ki fajok tovaterjedtek a folyásirányba és az üledékek is 
átmosódtak nagyobb csapadékú években. (Feltételez-
hetően ezért nem találtak jégkorszaki lápréti nyomo-
kat Bátorligeten sem, illetve sok ma élő jégkorsza-
ki faj alatti üledékekben!) Ugyanezért hihet-
jük a boreális melegebb, lápréteket nagy-
mértékben kiszárító klímájában is né-
hány helyen - főleg az erdőkkel körül-
vett nyírlápréteken, kiszáradó lápré-
teken, mint zárványszerű menedék-
területeken (refugiumokban) - víz 
és páraigényes fajok fennmaradá-
sát (pl. zergeboglár, szibériai ha-
muvirág). Ezért juthatott el, ter-



jedt szét, az újabb Dryas-kor végén (a jégkorszak vagy glaciális utolsó átme-
neti fázisa) ill. a fenyő-nyír korban (preboreális [ie.10000-7000 év között]) a 
már meglévő jól átnedvesedő, itt ekkor már erdőssztyepp kezdeményt hordo-
zó szegélybuckasorokon például az egyhajúvirág (Bulbocodium vernum). (Lásd 
az előbbi, 2. fejezetet is.)

Növényzet elsősorban az ún. intrazonális (a homok alapkőzeten létrejött ta-
laj víztartalmának sajátos módon való viselkedése és a domborzat miatti felme-
legedési különbségek által kialakított klímatényezők ún. zónán kívüli társuláso-
kat hoztak létre) természetes növénytársulásokból alakult ki.

A területen meghatározó társuláskomplexum a Natura 2000-es területként ki-
jelölt pannon homoki gyepek csoportja. Kialakulásuk hajnalán a dél-délnyugat 
felé áramló folyók az Északkelet-Kárpátok mészszegény hegyvidékeiből nagy-

mennyiségű üledéket hordtak az Alföld előterébe, majd 
ebből a szelek a folyók eltérülése és a felszín szárazodása 
után formagazdag akkumulációs és deflációs alakzatokat, 
ún. buckákat és buckaközi völgyeket hoztak létre. A ho-
mok jó vízvezetőképessége és gyenge vízmegkötő képes-
sége miatt a kiszáradt talaj nem képes a közvetlen környe-
zetének hőkiegyenlítésére, így a rajta kialakuló növényzet 
nagy napi hőingást kénytelen elviselni, amely két ténye-
ző meghatározza a rajta megtelepedő fajokat és nagyban 
megnehezíti a humuszképződést. A talajtani (edafikus) 
tényezők mellett a felszíni formák változatossága is jócs-
kán beleszól az így mozaikossá váló mezo-, de főleg a 
mikroklíma kialakításába. Így a talaj hidrológiai viszonyai 
és a mikroklíma ehhez hasonló változékonysága, vala-
mint a növényfajok szaporodási és kolonizációs tulajdon-
ságai miatt kis távolságokon belül több társulás is képes 
együtt élni (amelyek az elhatárolása nem mindíg egysze-
rű). A száraz homokvidékek flórája kontinentális és me-
diterrán jellegű fajokat tartalmaz, néhány közülük pan-
non endemikusságú. Évszázadokkal ezelőtt a homoki gye-

pek és ezek jellegzetes, eredetileg sokszor sztyeppfajai 
nyílt homoki tölgyesek tisztásain lehettek, ahol va-

lamilyen geológiai vagy mikroklímatikus okból 
és nem kis mértékben állati eredetű zavarások 

(zoogéndiszturbanciák, legfőképpen növény-
evő állatok hatására, rágás, taposás, trágyázás, 
stb.) miatt, nem voltak képesek a fásszárúak 
megkapaszkodni. Majd az erdők leírtásával 
a belső sztyepptisztások (sztyepprétek) és fa-

jaik „kiszabadultak” és hatalmas teret nyerhettek. Ez az oka, hogy a nyílt homoki 
tölgyesekkel, (ill. tisztásaikkal) szinte teljes egészében megegyeznek fajaik. Gyak-
ran képesek, még akár a köztes átmeneteik is, évekig vagy évtizedekig fennma-
radni,  megfelelő minőségű és mértékű legelő nagyvad (ma legeltetett háziállat-
ok), rágcsálók, hangyafajok és egyéb rovarok diszturbanciája mellett. (Nagy va-
lószínűséggel az erdőssztyeppek kialakulásánál éppen fordítva volt  a jégkorszak 
után még a sztyepp területekről a fajok mintegy beszorultak az erdősztyepp tisz-
tásokba.) A lecsapolásokból eredő kiszárítás, az egyre szárazodó klíma, az emberi 
erdőírtások és az intenzív legeltetések nem engedik a korai szukcessziós állomá-
sokat klimax – nyílt és zárt fás – társulásokká válni. 

Ilyen homoki gyepeket találhatunk a bagaméri Daru-hegyek vagy Ma-
lomgát buckáin, buckaoldalain és buckaközi magasabb térszíneken, valamint 
Létavértes északkeleti kapujában.

A nyílt homokfelszínt először pionír fajok veszik birtokukba, tagjai lehet-
nek egyévesek és bizonyos évelők is, bár utóbbiak inkább az átmeneti, ún. zá-
ródó homoki gyepek jellemzői. A nyírségi pionír rozsnokgyep (Bassio laniflorae-
Brometum tectorum) féltermészetes, és gyakran emberi tevékenység hatására is 
létrejön. Rövid tenyészidejű, egyéves fűfajok dominálják, benne előfordulnak 
az ördögszekértipusú fajok is. Fajai nagy átfedést mutatnak a többi pionír tár-
sulással. Megjelennek a déli melegben fekete hártyává száradó kékalgák, zuz-
mók, mohák és egyéves pázsitfűfajok, így a fedél rozsnok (Bromus tectorum) és 
a berzedt rozsnok (Bromus squarrosus). Gyakori a kamillához hasonló, de attól 
termetesebb, szürkén molyhos homoki pipitér (Anthemis ruthenica), az ujjasan 
elágazó virágzatú szürke fenyérfű (Botryochloa ischaemum), de megjelenhetnek 
az évelők is: a homoki pimpó (Potentilla arenaria), a magyar szegfű (Dianthus 
giganteiformis subsp. pontederae) és a magyar csenkesz (Festuca vaginata).
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A buckatetőkön és buckaoldalakon kialakuló nyírségi mészkerülő 
homokpusztagyepekben (Festuco vaginatae-Corynephoretum) már az évelők do-
minálnak, tipusfaja két hamvaszürke pázsitfűféle, a magyar csenkesz (Festuca 
vaginata) és a jóval apróbb, virágzáskor is mindössze 20-25 cm-es hamvas ezüst-
perje (Corynephorus canescens). Gyakoriak benne a sásfajok, mint a korai sás 
(Carex praecox) és a keskenylevelű sás (Carex stenopylla), a csodálatos, lila fe-
jecskevirágzatú harangvirágféle, a hegyi kékcsillag (Jasione montana), az apró 
sárga virágzatú közönséges nyúlparéj (Chondrilla juncea), az apró, pozsgás élet-
módú, leveleit hat hosszanti tömött sorban növesztő hatsoros varjúháj (Sedum 
sexangulare), a fehér virágú bokrosodó buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata) 
és a jellegtelennek tűnő, de gyakran tömeges juhsóska (Rumex acetosella). Elő-
fordul benne a fokozottan védett bársonyos szőrű magyar kökörcsin (Pulsatilla 
flavescens, szinonim : P. pratensis subsp. hungarica) és az érdesen csillagszőrös - a 
Nyírségben nagyon megritkult- homoki vértő (Onosma arenaria). 

A homoki száraz legelő (Cynodonti-Festucetum pseudovinae) az előző fitocönó-
zisoktól jobb talajadottságok mellett alakul ki, a nagyobb produkció, a legelés 
és legeltetés miatt talaja humuszosabbá válik. Domináns füveit a vöröses levél-
hüvelyű veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) és a tarackoló alacsony ter-
metű csillagpázsit (Cynodon dactylon) adják, de gyakori benne a selymes füzér-
kéjű puha rozsnok (Bromus mollis), a csillogóan fényes pelyvájú karcsú fényperje 
(Koeleria cristata) és az „elevenszülő” gumós perje (Poa bulbosa). Kétszikűi kö-
zül kiemelendő a homoki pimpó (Potenilla arenaria), a farkas kutyatej (Euphorbia 
cyparissias), a látványosabb pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana) és több szeg-
fűféle, mint például az évelő szikárka (Scleranthus annuus) és a kopasz porcika 

(Herniaria glabra). Legeltetés hatására megerősödik a mezei iringó (Eryngium 
campestre) és a tövises iglice (Ononis spinosa).

A zárt ezüstperjegyep (Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis) jelentős 
moha és zuzmóborítással rendelkezik, ami egyértelműen a talaj savanyúságát jel-
zi. A zuzmók közül gyakori a pettyes serlegzuzmó (Cladonia rangiformis), a mohák 
közül a parázsmoha (Ceratodon purpurascens) és a boróka szőrmoha (Polytrichum 
juniperinum) emelhető ki. Névadó növényei a hamvas ezüstperje (Corynephorus 
canescens) és a keskenylevelű kakukkfű (Thymus serpyllum subsp. angustifolium). 
Gyakori a már megismert hegyi kékcsillag (Jasione montana), a szikár habszegfű 
(Silene otites), a néhány centiméter magas ezüstösen molyhos fészkesvirágzatú, a 
német penészvirág (Filago germanica) és az apró penészvirág (Filago minima). Nem 
védett, de értékes a magyar ebnyelvfű (Cynoglossum hungaricum), valamint érdekes 
módon a társulásban egyre jobban terjed az illatos bor-
júpázsit (Anthoxanthum odoratum).

Legeltetés hatására az előző cönózisból bár ritkán 
mészkerülő homoki legelő (Thymo serpylli-Festucetum 
pseudovinae) jöhet létre. Az ezüstperje dominanciáját a ve-
resnadrág vagy sovány csenkesz (Festuca pseudovina) ve-
szi át. Ezrével nyílik a sárga virágzatú tejoltó galaj (Galium 
verum) és a rendesen lila, de itt rendkívül változékony, fe-
hér, rózsaszín és narancssárga virágokkal elkápráztató 
lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum). A degradáci-
ót jelző mezei iringó (Eryngium campestre) és a gyom be-
tyárkóró (Conyza canadensis) is megjelenik. Sokszor fel-
tűnik színezőelemként a homoki csibehúr (Spergularia 
pentandra), az ezüstös hölgymál (Hieracium  pilosella).

Elérkeztünk a már ténylegesen zárt homoki gye-
pekhez. Sajnos ezek is nagyon megfogyatkoztak. Tipi-
kus formái már csak apró fragmentumokban lehet-
nek, vagy korábban jelen voltak, de mára már 
kivesztek. Eredetüket tekintve nyílt a ho-
moki tölgyesek tisztásain voltak jellem-
zőek. Ritkábban humuszos talajú  ho-
mokbuckákon, gyakrabban bucka-
oldalakon, ma leggyakrabban sze-
gélybuckák lábánál, deflációs lapo-
sok maradék gerincein az ugyan-
ezekből 20-100 cm kiemelkedő ero-
dálódott garmadáin, az itt még lé-
tező tisztásokon alakult ki és ma-
radt fenn a fajokban rendkívül gaz-
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dag nyírségi erdőssztyepprét (Pseudolysimachio 
incani-Chrysopogonetum grylli). Az eddigiektől 
mezofilabb termőhelyigényű pázsitfüveket 
is képes eltartani, jellemző a korábban súro-
lásra használt, a majdnem ember magasságú 
élesmosófű (Chrysopogon gryllus), az illatos 
borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum) a cso-
mós ebír (Dactylis glomerata), a pusztai csen-

kesz (Festuca rupicola) és több, korábban már 
említett tarackoló sásfaj is. Névadója, a szür-

ke veronika (Pseudolysimachion incana) már ki-
pusztult a Kék-Kálló völgyéből, szerencsére ettől 

néhány kilométerre még élnek állományai. Valaha 
e társulásban tenyészett a tátogó kökörcsin (Pulsatilla 
patens) (máshol pl.: Hajdúbagos, Haláp, Mikepércs a 
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)), de mára már csak 
a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) maradt fenn. 
Erdőssztyepp fajai a feltűnően szép pirosló gólyaorr 
(Geranium sanguineum), a lila, ritkán fehér vagy rózsa-
szín fürtvirágzatú mezei zsálya (Salvia pratensis), a fo-
kozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. 
hungarica), a koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris) 
továbbá a fogyatkozó apró termetű homoki nőszirom 
(Iris arenaria) és a nem túl régen itt is előkerült fehér 
és illatos virágú kései szegfü (Dianthus serotinus). (Ez 
utóbbi hovatartozását nemrégiben határozták meg a 
molekuláris genetika eszközeivel!)

A hasonló eredetű és magasabb térszíneken lévő
nyírségi homoki sztyepprét (Pulsatilo hungaricae-

Festucetum rupicolae) névadó fajain kívül is sok kö-
zös fajt hordoz az erdőssztyeppréttel. Pázsitfüvei mellett megjelenik a karcsú 
fényperje (Koeleria cristata) és a réti perjéhez nagyon hasonló keskenyleve-
lű perje (Poa angustifolia). Kétszikűi közül említést érdemel a sárga fészkű kö-
zönséges oroszlánfog (Leontodon hispidus), a bíborlila magyar szegfű (Dianthus 
giganteiformis subsp. pontederae), a sárga fürtvirágzatú aranyvessző (Solidago 
virga-aurea), a ragacsos enyves szegfű (Viscaria vulgaris). E két zárt homoki gyep 
legeltetésével homoki legelő (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae) alakul 
ki. Pázsitfűkészlete hasonló az előzőkhöz és a legeléstől függően gumós per-
je (Poa bulbosa), karcsú fényperje (Koeleria cristata) jellemzi. Területünkön elő-
fordul színezőelemként a nem túl nagy termetű, de leggyakoribb, néhol töme-
ges - itt még ritka - változó virágszínű orchidea, az agárkosbor (Orchis morio), a 

fehér virágú ragadós mécsvirág (Silene viscosa), a fokozottan védett magyar kö-
körcsin (Pulsatilla flavescens) és a gyönyörű, sárga virágú, korábban tüzelőnek 
gyűjtött védett homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium). Túllegeltetés ha-
tására kiszegényedik. A homoki sztyepprétek előfordulása is drasztikusan le-
csökkent, többségén ma telepített akácosokat találunk.

A Kék-Kálló völgye xerofil tölgyesekben elég szegény, helyüket ma akácosok, 
szántók és homoki gyepek foglalják el. Támogatott Natura 2000-es társuláskomplex, 
a következőkben ismertetett szárazabb euro-szibériai erdősztyepp tölgyesből áll. 
A tájegységünkben a tipikus nyírségi pusztai tölgyesnek (Melampyro debreceniensi-
Quercetum roboris) eredeti példáit még megtalálhatjuk (pl. halápi Álló-hegy), vi-
szont területünkön csak itt-ott zsebkendőnyi 
helyeken vagy peremeken keskeny sávban a 
bagaméri úttól északra lelhetők fel. A gyöngyvi-
rágos tölgyeseknél nyíltabb, szárazabb társulás, 
amely nem záródik, így kissebb-nagyobb tisztá-
sait nyílt és zárt homoki gyepek borítják. Fafaja-
it a kocsányos tölgy (Quercus robur), a mezei ju-
har (Acer campestre) és néha a mezei szil (Ulmus 
campestris) adja. Cserjeszintjét az egybibés gala-
gonya (Crategus monogyna), a fagyal (Ligustrum 
vulgare), a kökény (Prunus spinosa) és a veres-
gyűrű som (Cornus sanguineum), a varjútövis 
(Rhamnus catharticus) alkotja. A lágyszárúak kö-
zül kiemelkedő egy félparazita szépség, a névadó 
debreceni csormolya (Melampyrum nemorosum 
subsp. debreceniense), az antocián tartalmú bár-
sonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), a tenye-
resen osztott levelű piros gólyaorr (Geranium 
sanguineum), a sárga pillangós virágú cserje, a 
selymes zanót (Cytisus ratisbonensis), a citromsza-
gú ernyősvirágzatú citromkocsord (Peucedanum 
oreoselinum), a bíbor vörös virágú pillangós bér-
ci here (Trifolium alpestre), egy pázsitfűféle, a 
tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), 
a nagy ezerjófű (Dictamnus albus) és az 
erdeiborkóró (Thalictrum aquilegiifolium). 
Még errefelé is találunk néhány tövet 
a Nyírségben erősen megfogyatko-
zott védett kora tavaszi tarka sáfrány-
ból (Crocus reticulatus). Fehér vagy fe-
héres rózsaszín leplein hosszanti feke-
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te csíkok húzódnak végig. Nagyon érdekes - egyesek szerinti gyöngyvirágos töl-
gyes altársulása, amely átmenetet képez a vízigényesebb asszociációk felé - a kis-
sé mezofilabb ezüst hársas-tölgyes, melyet megtaláljuk a területünk északnyuga-
ti részén. A meredek buckaoldalon az ezüsthárssal (Tilia tomentosa) elegyedő ko-
csányos tölgyes a völgyalji keményfa ligeterdő és a buckatetőn lévő nyírségi pusz-
tai tölgyes közé ékelődik be. Több védett fajt is őriz. Ilyen az embermagasságúra 
nyúló sötétrózsaszín virágú turbánliliom (Lilium martagon), a megkapó szépségű 
orchidea, a fehérleplű kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), a fehér madár-
sisak (Cephalanthera damasonium) az errefelé ritka, középkék virágú epergyöngyi-

ke (Muscari botryoides) és a kékeslila magyar nőszi-
rom (Iris aphylla subsp. hungarica). Utóbbiak a pusz-
tai tölgyes és átmeneteinek fajai. A nyírségi pusztai 
tölgyesek legeltetés hatására nyírségi legelő tölgye-
sekké (Festuco rupicolae-Quercetum roboris) alakul-
hatnak. A xerofilabbá váló és a diszturbancia miatt 
fajszegényebb legelő tölgyesekben elterjedt a kar-
csú perje (Poa angustifolia), a veresnadrágcsenkesz 
(Festuca pseudovina) és két ehető termésű cserje, a 
vadrózsa (Rosa canina) és a fekete bodza (Sambucus 
nigra). Ez utóbbinak és a nyírségi pusztai tölgye-
sek szegélyeinek, szegélytársulásainak ritka faja a 
Létavértesnél még megtalálható, virágzáskor meg-
kapó látványt nyújtó sárga virágú vesszős zanót 
(Sarothamnus soparius). A következő intrazonális 
társulások kialakulását a víz határozza meg. Az ál-
tala befolyásolt élőhelyeket tekintve induljunk el az 
álló vagy folyó felszíni vizektől egyre távolabb, ami 
egybeesik a tavak feltöltődésének szukcessziós fo-
lyamataival. A magassás-, mocsár-, láp- és kaszáló-

rét társuláscsoportok fenntartása mind-mind ki-
emelt részét képezik Natura 2000-es célprogra-

moknak.
A nádasok a nyílt vizek partjait 0,5-2 mé-

teres vízmélységig szegélyező értékes, szű-
rőfunkciót ellátó asszociációk. Gyakori 
karakterfajai legnagyobb hazai fűfélénk 
a közönséges nád (Phragmites australis), 
a buzogányszerű torzsavirágzatú kes-
kenylevelű gyékény (Typha angustifolia) 
és széleslevelű gyékény (Typha latifolia), 
nem utolsó sorban a velük rokon ágas 

békabuzogány (Sparganium erectum). Látvá-
nyos színezőelemei a rózsaszínes füzérvi-
rágzatú réti füzény (Lythrum salicaria), a fe-
hér virágú egyszikű, a vízi hidőr (Alisma 
plantago-aquatica), a vízi peszérce (Lycopus 
europaeus), és a védett kúszó szárú lápi csa-
lán (Urtica kioviensis). Az eutrofizációval 
(feltöltődés) benyomulnak a szomszédos 
sekélyvizű magassásosok fajai is. Ezek a na-
gyobb patakok, csatornák, s egy-két kör-
nyékbeli mesterséges tó körül mutathatók 
ki. Ugyanezt a biotópot kedveli a mételykó-
rós (Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae) 
is. Ott találjuk benne a nagytermetű, vastagszá-
rú mételykórót (Oenanthe aquatica), az elágazó szárú, 
bokrosodó vízi kányafüvet (Rorippa amphibia), a sárga 
torzsika boglárkát (Ranunculus sceleratus) és a halványlila 
virágú vidrakeserűfüvet (Polygonum amphibium). 

A völgyet kettészelő Fülöpi-ér, a kissebb vízfolyás-
ok és a levezetőcsatornák mentét fűzligetek (Leucojo 
aestivi-Salicetum albae, szinonim: Salicetum albae-
fragilis) övezik. Érdekes, hogy a gyakori törékeny fűz 
(Salix fragilis) mellett itt nagyon ritka a másik faterme-
tű vezérfaja, a fehér fűz (Salix alba). Lágyszárú szintjé-
ben megjelennek a magassásosoknál említendő fajok 
(pl.: Carex riparia, Carex gracilis), továbbá a vízi lórum 
(Rumex hidrolapathum), a széleslevelű békakorsó (Sium 
latifolium) és a mocsárréteken is gyakori fehér fürtvirág-
zatú szépség, a réti kakukktorma (Cardamine pratensis).

A magasásosok a vízpartok feltöltődési szukcesszi-
ós folyamatai során vagy puhafa ligeterdők helyén jön-
nek létre, fajaik gyakran keverednek a mocsári és lápi 
elemekkel. Egyik formáját az elhalt levelekből álló szi-
lárd oszlopszerű zsombéksásosok, a másikat a zsom-
békok között lévő - nyárra beszáradó - semlyékek al-
kotják. Domináns sásfajaik gyakran e társulások között 
keveredhetnek. A zsombéksásos cönózis (Caricetum 
elatae) domináns faja a gyönyörű, sűrű növésű zsom-
béksás (Carex elata). Mellette ott találjuk a fehér mocsári galajt (Galium palustre), 
a keresztben átellenes levélállású sárga virágú közönséges lizinkát (Lysimchia 
vulgaris), a zsombéksáshoz nagyon hasonló védett gyepes sást (Carex caespitosa) 
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és a szárazabb széleken is a sötét porzós füzérkéjű fekete sást (Carex nigra). Mos-
tanában került elő Kokad határában a hatalmas, akár a méteres átmérőjű zsom-
békokat is elérő védett bugás sás (Carex paniculata), így az általa karakterizált 
bugás sásossal (Caricetum paniculatae) kibővült a nyírség flórája.A rostos tövű 
sásos (Caricetum paradoxae) névadó faja a bugás sásnál kissebb, ugyancsak vé-
dett és zsombékokat alkotó rostostövű sás (Carex appropinquata), amely gyak-
ran ott van az előző két társulásban is. Konstans fajai a nagytermetű, ritku-
lóban lévő mocsári kocsord (Peucedanum palustre), a hajtásvégi fészekvirág-
zatairól ismert csermelyaszat (Cirsium rivulare) és a Nyírségben nagyon rit-

ka mocsári lednek (Lathyrus palustris). A szárazabb 
zsombékosokat lápi nádtippanosok (Calamagrostetum 
neglectae) és a sűrűn gyepes dárdás nádtippanosok 
(Calamagrostetum canescentis) foglalják el. Előbbit a ha-
zánkban nagyon ritka, már csak ebben a tájegység-
ben megtalálható, jellegzetesen feketés vagy barnás vi-
rágzatú védett pázsitfűféléje, a zsombékoló lápi nád-
tippan (Calamagrostis stricta) uralja a zsombék sással 
(Carex elata), a villás sással (Carex pseudocyperus) kísér-
ve. Utóbbi társulást a jóval gyakoribb vöröses virágza-
tú dárdás nádtippan (Calamagrostis canescens) alkotja a 
mocsári kocsorddal (Peucedanum palustre) és a mocsári 
galajjal (Galium palustre) elegyedve. Kísérőfajaik nagy-
ban hasonlóak az előző zsombéksásosokhoz. E tár-
sulás az itt gyakoribb fásszárúval (Salix cinerea) bizo-
nyos értelemben és nagyobb léptéket tekintve rekety-
tyefüzesnek (Calamagrostio-Salicetum cinereae) tekint-
hető, ill. azzá alakul. (Lásd később!). A semlyékekben 
(Menyanthetum trifoliatae) megleljük a fenti sások több-

ségét és néhol a tőzegpáfrányt (Thelypteris palustris) 
is. Valaha a társulásnak nevet adó gyönyörű-

séges vidrafű (Menyanthes trifoliata) is jelen 
lehetett, de mára csak a területtől észak-

ra bizonyítható.
A sokfelé megtalálható magassás-

rétek a zsombéksásosoktól eltérően 
nagyobb vízszint ingadozású élő-
helyekre jellemzőek. Ezek főként 
tavaszi áradású, jó üledékleraká-
sú, eutrófabb területek. Tarackoló 
sásfajai homogén szőnyegsze-
rű állományt képeznek, melyek-

ből egy kis változatosságot a magassásosoknál ismertetett kétszikűek adják. A 
víztestekhez legközelebb a parti sásos (Galio palustris-Caricetum ripariae) húzó-
dik a domináló nagytermetű parti sással (Carex riparia). A vele gyakran kevere-
dő xerofilabb mocsári sásos (Caricetum acutiformis) és éles sásos (Caricetum gra-
cilis) a terület feltöltődésével kiszorítják az előzőt (parti sásost) a társulás fejlő-
dés folyamán. Típusfajaik, a parti társuktól valamivel kisebb mocsári sás (Carex 
acutiformis) és éles sás (Carex acuta). Mindkét faj mezofil helyeken sokfelé meg-
található az egész országban, előbbi még évtizedekig is képes dacolni a kiszárí-
tott területeken a vízhiánnyal. A hólyagos sásosok (Caricetum vesicariae) ugyan-
csak a nedvesebb, vízállásos részekről kerülnek elő. Fő faja a hólyagos sás (Carex 
vesicaria) laza gyepeit nádas fajok szakíthatják meg. Üde sárga virágzatú szín-
foltja a méteres mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). A mocsár- és láprétekkel 
gazdag átmenetet nyújt a jellegzetes megjelenésű védett kétsoros sásról (Carex 
disticha) leírt kétsoros sásos (Caricetum distichae). Számos értéke közül kieme-
lendő az újabban több helyről előkerült - köztük a Daru-láp északi, bagaméri 
végéből - a bunkós csúcsi füzérkéjű északi sás (Carex hartmannii) és a ritkuló 
mocsári perje (Poa palustris).

A láprétek és üde kaszálók között a kékperjés vagy kiszáradó láprétek 
(Molinion coerulae) foglalnak helyet. Nyár derekára szárazra kerülve aerob (oxi-
gén jelenlétében zajló) lebontó folyamatok játszódnak le, ami a magassásosnál 
jobb minőségű termőtalajt, a kotut eredményezi. Átmenetiségükből fakadó-
an feltűnően fajgazdagok, mindkét szomszédos biotópból számos elemet őriz-
nek. Egyetlen, a Nyírségben is előforduló társulása a pannóniai kékperjés rét 
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(Succiso-Molinetum hungaricae). Arcu-
latának kialakításában nagy szere-
pe van a kékes színű muharsásnak 
(Carex panicea) és a bókóló alsó fü-
zérkéjű deres sásnak (Carex flacca). 
Nyár végi-őszi eleji aspektusa bá-
mulatos. Ekkor bontja 3-4 cm szé-
les illatozó rózsaszínes-fehér virá-
gát a védett buglyos szegfű (Dianthus 

superbus), nagy kékeslila szirma-
it az ugyancsak védett kornistárnics 

(Gentiana pneumonanthe), lilásrózsaszín 
fészkét a magyar imola (Centaurea jacea 

subsp. angustifolia), lila virágát a korábban 
ruhafestésre használt festő zsoltina (Serratula 

tinctoria) és ugyancsak lila színű lapított fejecs-
kevirágzatát az ördögharaptafű (Succisa pratensis), 
amely nevét az érő és széteső terméscsoportjának 
(fészek) csúcsán vöröslő vacokjáról kapta. A szél-
megporzásúak sem elhanyagolhatóak, pompás 
erősítésként érkezik a domináns kékbugájú ma-
gyar kékperje (Molinia hungarica), mely aranysár-
gává változva várja a telet és a vöröses fejecskevi-
rágzatú őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). A nyári 
színei is festőiek, ekkor nyílik a kékeslila szibériai 
nőszirom (Iris sibirica) és a sárga virágú lápi pity-
pang (Taraxacum palustre). Pompás látványt nyújt 
a mérgező ezüstösen fehér fürtvirágzatú, hosszá-
ban hajtogatott levelű fehér zászpa (Veratrum al-
bum). A talajfelszínt gazdag mohaszőnyeg borítja 
és néhol kiemelkedik belőle az apró, 3-10 cm ma-
gas közönséges kígyónyelv (Ophioglossum vulgare) 

páfrány. Kétféle alakú és 
funkciójú levelet fejleszt, a 
rövidebb, de nagyobb felü-
letű keskeny tojásdad alakú 
a fotoszintézis, a hosszabb 
karcsú, spóratartókat hordo-
zó levél a spóraképzés szol-
gálatában is áll. A Kék-Kálló 
völgyében még szerencsére 

megnyugtató a kiszáradó láprétek helyzete, a most fo-
lyó természetvédelmi rekonstrukciós és bővítési mun-
kálatok látványos eredményei főként ezeken születtek.

Láprétek, égerligetek, patakok szegélyében tartósan 
nedves, tápanyagban gazdag talajon dudvaszárú kétszi-
kűek uralta magaskórósok tárulnak elénk. A mocsárré-
tekkel együtt többnyire leirtott ligeterdők helyén vagy 
azok tisztásain alakulhattak ki. Sokáig kaszálással tart-
hatók fent, ennek hiányában viszont ismét visszazáród-
nak. Üde, évente legalább egyszer a medréből kilépő pa-
takok átöblítették, de a szabályozások miatt nagyon rit-
kán történhet meg. Ilyen élőhelyeken találjuk a legyező-
füves magaskórósokat (Filipendulo-Petasition). Patakmenti 
magaskórósok (Filipendulo-Geranietum) domináns fajai a 
fehérvirágú rózsaféle, az embermagasságú réti legyező-
fű (Filipendula ulmaria) és a rózsaszínes virágú, tenyere-
sen osztott levelű mocsári gólyaorr (Geranium palustre). 
Gyakori kísérőfaja a szélmegporzású boglárkaféle, a sárga bor-
kóró (Thalictrum flavum), a feltűnően bordázott szárú közön-
séges nyúlkömény (Selinum carvifolia), a sárga fürtvirágza-
tú réti lednek (Lathyrus pratensis) a már megismert közön-
séges lizinka (Lysimachia vulgaris) és a sötétrózsaszín vi-
rágú borzas füzike (Epilobium hirsutum). Valaha a terü-
let északkeleti részén (a patak mentén) ilyen társulásban 
élt a fejedelmi szépségű sárga virágú zergeboglár (Trollius 
europaeus subsp. europaeus). A magaskórósok szára-
zabb peremén gyakran bukkan fel a szibériai nő-
szirom (Iris sibirica) és az újonnan előkerült pá-
ratlanul ékes orchidea, a széleslevelű ujjaskosbor 
(Dactylorhiza majalis). Nevét a gyöktörzsének ujj-
szerű nyúlványairól kapta. Levelei zöld alapon bar-
na foltosak, fürtvirágzatát aránylag nagy bíborvö-
rös virágok alkotják.

Az előzővel mozaikoló, valamivel szárazabb 
sík- és dombvidéki mocsárréteken (Deschampsion 
caespitosae) ezen belül a csenkeszes nedves kaszá-
lóréten (Cirsio cani-Festucetum pratensis) megjele-
nik a tavasszal nyíló, nagy sárga virágú mocsá-
ri gólyhír (Caltha palustris subsp. palustris), a 1-2,5 
méter magasra is megnövő fehér virágzatú ernyős, 
az erdei angyalgyökér (Angelica palustris), a lila vi-



rágzatú gyógynövény, a vízi menta (Mentha aquatica), 
a sárga réti boglárka (Ranunculus acris), a gyakori ró-
zsaszín virágú réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), a 
lila virágú fekete nadálytő (Symphytum officinale), a mo-
csári zsúrló (Equisetum palustre) és a néhol domináns 
csermelyaszat (Cirsium rivulare), a szürke aszat (Cirsium 
canum) és a pelyhes selyemperje (Holcus lanatus). Ár-
nyasabb helyeken sokfelé társulásalkotóként megtalál-
juk a szép palkafélét, az erdei kákát (Scirpus sylvaticus). 

A tavasszal vízborította területeken a sédbúzás mo-
csárrétek (Agrostio-Deschamsietum caespitosae) is jelentős 
területeket borítanak. Vezérfajaik többségét pázsitfűfé-
lék képezik. Gyönyörű zsombékokban lengedez az ere-
ire merőlegesen metszetben harmónikaszerű levélle-
mezű gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa), a kúszó 
szárú, lazán gyepes fehér tippan (Agrostis stolonifera), 
a selymes szőrű pelyhes selyemperje (Holcus lanatus), 
a kiváló szénát adó, csoportos virágzatú csomós ebír 
(Dactylis glomerata), a feltűnő szépségű pelyhes zabfű 
(Helictotrichon pubescens), a méteresre is megnövő gya-

kori réti perje (Poa pratensis) és a valamivel 
karcsúbb sovány perje (Poa trivialis).

Ugyancsak társulásalkotó a nyúlánk, nyár 
közepétől nyíló lila fészkes, a szürke aszat 
(Cirsium canum). A sásokat jelentős egyed-
számmal képviseli a róka sás (Carex vulpina), 

a réti sás (Carex distans) és a muharsás (Carex panicea). Szenzációs felfedezés volt, 
amikor a hetvenes években a Daru-láp nyugati szélén megtalálták a – Kárpátok 
hegyi rétjein egyébként gyakori - védett rezes hölgymálat (Hieracium aurantiacum). 
Hazánkban komoly értékét ritkasága jelenti, mivel a Nyírségen kívül már csak 
a Zemplénben fordul elő, mostanság nem bizonyítottan. Tőlevélrózsás, ritkásan 
serteszőrös, de nem hosszú életű évelő növény. Fennmaradása biztosítása érde-
kében hosszú indákat (sztoló) növeszt, és az ezeken létrejövő új tőlevélrózsákkal 
válik igazán évelővé. Levelei hosszúkás-tojásdadok.  Hosszú, 20-60(80) cm ma-
gas tőkocsányán 3-12, egyenként 1-2 cm széles széles narancsvörös fészekvirág-
zatot hordoz. Fészekpikkelyein és kocsányain feltűnő fekete szőrképletek talál-
hatóak. (Fajunk az előző társulásban is gyakori, nem ritkán vakond és vaddisz-
nó túrásokban kikelve!) Néhány méterre tőle szálanként kerül a szemünk elé az 
errefelé ritka, sűrűn gyepes sápadt sás (Carex pallescens). Még elég gyakori kosborféle 
(Orchideaceae) itt a védett, lila virágú láp- és mocsárréti pompás kosbor (Orchis elegans). 
A magassásossal érintkező szélen akadunk a kisfészkű aszat 
(Cirsium brachycephalum) kisebb populációjára, jelezve, 
hogy a közel járunk a Nyírség határához.

A magaskórósok és a mocsárrétek szukcesszi-
ójának iránya többnyire a keményfaligeterdők, 
mint klimaxtársulás-csoport felé zajlik. A 
Nyírségben a leggyakrabban a montán jelle-
gű tiszai tölgy-kőris-szil ligeterdő (Fraxino 
pannonicae-Ulmetum) képviseli. A Kék-
Kálló völgyében állományai nagyon meg-

25

Rezes hölgymál (Hieracium aurantiacum) 
nedves kaszálóréten   
(© Baranyi Tamás és Papp László)



fogyatkoztak, aljnövényzetük itt sze-
gényes. Fafajai között ott találjuk a ka-
réjos levelű kocsányos tölgyet (Quercus 
robur), az összetett levelű magyar kőrist 
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), 
a mezei szilt (Ulmus minor) és a vénic 
szilt (Ulmus laevis). Mára az idősebb ál-
lományokban szinte csak a tölgyek ma-
radtak meg, mivel a szileket a szilfa-
vész szorította vissza, az öreg magyar 
kőriseket meg sokszor bútorfának szá-
lalták ki. Cserjéi közül kiemelkedő a 
kányabangita (Viburnum opulus), a ve-
resgyűrűsom (Cornus sanguinea) és a 
kutyabenge (Frangula alnus). Az orchi-

deák képviselői is többfelé felbukkannak a li-
geterdőkben és azok szélein. Ilyen a nem túl 
feltűnő, szórt levélállású nöszőfüvek nemzet-
sége közül a tallós nőszőfű (Epipactis tallosii) és 
a robusztusabb széleslevelű nőszőfű (Epipactis 
helleborine), továbbá a két átellenes kerekded le-
veléről rögtön megismerhető tojásdad béka-
konty (Listera ovata). 

A lefolyástalan, jó vízellátottságú mélyedé-
sekben anaerob folyamatok miatt glejesedő, 
tőzegesedő talajokon láperdők és lápi cserjések 
alakultak ki. A lápi cserjések fűz és nyírlápjai 
(Salicion cinerae) a magassásrétek és zsombéko-
sok becserjésedésével vagy azokkal mozaikolva 
jelennek meg. Az idetartozó babérfüzes nyír-
láp (Salici pentandrae-Betuletum pubescentis) a 
jégkorszakot követő fenyő-nyír korszak relik-
tum jellegű társulását már csak nyomokban is-
merhetjük fel. A névadó molyhos nyír (Betula 

pendula) és a babérfűz (Salix pentandra) isme-
retlen okokból hiányzik a területen. A tár-
sulás  jellegére már csak a közönséges nyír 
(Betula pendula) utal. Szép példájával ta-
lálkozhatunk a Daru-láp középső részén 
befolyó ér mentén fekvő, néhány évvel 
ezelőtt kitisztított fragmentumában. 

Medrében a csapadékos években a fehéres virágú kankalinféle, a védett béka-
liliom (Hottonia palustris) virít, ősszel a nyírek közti kékperjés szélén, pedig a lila 
kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) bontja szirmait. Kicsit messzebb találha-
tunk rá a kiegyenlített klímának köszönhetően fennmaradt, fokozottan védett 
mocsári agyalgyökérre (Angelica palustris). A kevéssé érzékeny rekettyés fűzlá-
pok (Calamagrosti-Salicetum cinerae) viszont még szép számmal akadnak a terü-
leten. Ilyen társulásban találjuk meg a bagaméri úttól északra a zsombékoló vé-
dett árnyéki sást (Carex umbrosa), néhány szálát az ugyancsak védett, az egész 
országban nagyon ritka hengeres sásnak (Carex diandra) és a lápi nádtippannak 
(Calamagrostis stricta).

Pangóvizes, az év nagyrészében vízállásos területeken található láperdők gyak-
ran a lápi cserjések záródásával jönnek létre. Fái a stabilitás biztosítása érdeké-
ben tövüknél kiszélesedve jellegzetes támasztékot, lábakat képeznek. Kiemelen-
dő eleme az itt ritka mézgás éger (Alnus glutinosa) és a magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia subsp. danubialis). Cserjeszintjük szegényes, moha és lágyszárú szintjük 
viszont meglehetősen gazdag. Az Alföldön ritka égeres láperdőtársuláshoz (Carici 
elongatae-Alnetum) némileg hasonló összetételű „Fraxinetum” és „Salicetum” ma-
radványát láthatjuk a Daru-láp középső részén, a rezes hölgymálak közelében. 
Gyepszintjében gyönyörű zsombékokat alkot a nyúlánk sás (Carex elongata), a 
nyúlsás (Carex ovalis) és szép számmal nő a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris). A 
Nyírség széleit többfelé övezik égeresek, több közülük éger-kőris láperdő (Fraxino 
pannonicae-Alnetum). Nagyon érdekes példájával találkozhatunk Létavértestől 
északkeletre. Kiemelendő értéke a névadó fafajok mellett a békaliliom (Hottonia 
palustris) és a villás sás (Carex pseudocyperus).
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4. Az állatvilág

Gerinctelenek (Invertebrata)

A gerinctelen faunisztikai kutatások elsősorban a rovarvilágot érintették, azon 
belül is elsősorban a nagylepkefaunát (Macrolepidoptera). A területen hihetelenül 
gazdag lepkevilága egyes vélemények szerint nemhogy megközelíti Bátorli-
get környékének sokszínűségét, de sok tekintetben meg is haladja azt. A Kék-
Kálló völgy és egyben hazánk egyik legjelentősebb lepkefaja, a keleti lápibagoly 
(Arytrura musculus) éppen ilyen, hiszen a Kék-Kálló völgyének fűzlápjaiban több 
helyen is jelentős egyedszámú populációja található, míg a Bátorligeti-láp te-
rületéről eltűnt. A lepke hernyója fűz fajokon (Salix), elsősorban rekettyefűzön 
(Salix cinerea) táplálkozik. A terület másik jellegzetes színezőeleme a vérfű- han-
gyaboglárka (Maculinea teleius), amelynek  kisebb-nagyobb populációi azokon 
a láp- és mocsárréteken találhatók, ahol tápnövénye, az őszi vérfű (Sanguisorba 
officinalis) tenyészik. Fennmaradását elsősorban a helytelenül megválasztott ka-
szálási időpont és a hagyományos gazdálkodási formák feledésbe merülése veszé-
lyezteti. A harmadik Natura 2000 jelölőfaj a nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), 
amely  Nyugat-Európában mindenütt erősen megritkult, sőt az angliai törzsalak, 
a Lycaeana dispar dispar kipusztult már a XIX. század közepén. A Kék-Kálló völgy 
vizes élőhelyein még általánosan elterjedt, gyakori lepke. Hernyójának tápnövé-
nyei különböző lórom-fajok (Rumex). Említést érdemel még a Natura 2000 fa-
jok közül a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), amely a terület északi részé-
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Díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) 
(© Baranyi Tamás)Nyúlparéj-nappalibagoly (Schinia cognata) 

(© Baranyi Tamás)

Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophtalmus) 
(© Sallai Zoltán)

Ürge (Citellus citellus) 
(© Demeter László)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax) 
(© Sallai R. Benedek)



ről ismeretes. Sajátos, bonyolult fejlő-
dési ciklusú faj, amely miatt védel-
me csak élőhelyeinek területi védel-
mével oldható meg. Az imágó má-
jusban repül, erdőszegélyekben, er-
dei utakon figyelhető meg. A nős-
tény vagy a közönséges fagyal-
ra (Ligustrum vulgare) vagy pedig a 
magyar kőrisre (Fraxinus angustifolia 
ssp. pannonica) petézik.

A nappali lepkék közül emlí-
tést érdemel a homoki gyepek jelleg-

zetes faja, az ibolyás tűzlepke (Lycaena 
alciphron), a lápréteken élő tükrös busa-

lepke (Heteropterus morpheus), a vízpartok 
közelében látható kis színjátszólepke (Apatura 

ilia), és az elmúlt évtizedben gyakorivá vált kis 
fehérsávoslepke (Neptis sappho). Ez utóbbi azzal ma-
gyarázható, hogy a lepkefaj hernyója „rászokott” az 
akácra (Robinia pseudo-acacia). Az elmúlt években 
újból nagy egyedszámban látható a zöldes gyöngy-
házlepke (Argynnis pandora), illetőleg néha feltű-
nik egy-egy magányos farkasalmalepke (Zerynthia 
polyxena). Nappal repül a bagaméri Daru-hegyek 
homoki gyepeinek egyik legritkább faja a vörös 
csüngőlepke (Zygaena laeta) is, amelynek előfordu-
lását az utóbbi években sikerült megerősíteni.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az ország sok 
területén már nagyon megritkult nagy éjjeli páva-
szem (Saturnia pyri) itt még mindig viszonylag gya-
kori, ahogyan a vizes élőhelyekhez kötődő szomjas 

pohók (Euthrix potatoria) 
is mindenhol nagy egyed-
számban fodul elő.

A medvelepkék közül 
kiemelést érdemel a pety-
tyes molyszövő (Coscinia 
cribraria), hiszen hazánk-
ban csak a Nyírségben 
élnek nagyobb egyed-
számú populációi, vala-

mint a Metelka-medvelepke (Rhyparioides 
metelkana), amelynek előfordulásáról 
csak néhány éve tudunk.

A terület legjellemzőbb púposszö-
vője a hermelin púposszövő (Cerura 
erminea), amelynek hernyója elsősor-
ban különböző nyár (Populus) fajokon 
táplálkozik. Az araszolók közül kieme-
lést érdemel a két koratavaszi faj, a kis ta-
vaszi-araszoló (Archiearis puella) és a vör-
henyes tavaszi-araszoló (Archiearis notha).

A Kék-Kálló völgy vizes élőhe-
lyeinek gyakori és jellegzetes ba-
golylepkéi (Noctuidae) közül kieme-
lést érdemel a lándzsás lápibagoly 
(Senta flammea), a mocsári dudvaba-
goly (Lacanobia splendens), a kecske-
fűz-őszibagoly (Agrochola lota), a bar-
namintás őszibagoly (Xanthia togata),  
a szürkéssárga dudvabagoly (Apamea 
scolopacina), a sárgás sásbagoly 
(Photedes extrema), az apró nádibagoly 
(Archanara neurica), a csipkésszárnyú 
bíborbagoly (Callopistria juventina),  az 
ametisztbagoly (Eucarta amethystina), a 
mocsári bíborbagoly (Eucarta virgo), a 
lápi apróbagoly (Deltote uncula) és a vérfű-aranybagoly (Diachrysia zosimi). A ho-
moki gyepek jellegzetes bagolylepkéi a kicsiny nyúlparéj-nappalibagoly (Schinia 
cognata), a sugaras apróbagoly (Actinotia radiosa), a homoki csuklyásbagoly (Cucullia 
balsamitae) és az ősszel repülő buckabagoly (Stauropha celsia).

Vízjárta években hihetetlenül gazdag szitakötőkben (Odonata) a terület, úgy faj 
mint egyedszám tekintetében is. 

 A déli kitettségű parabolabuckákon fordul elő az imádkozó sáska (Mantis 
religiosa) és az igen különleges habitusú sisakos sáska (Acrida hungarica). Ezen 
a vidéken találkozhatunk még a hangyalesővel (Myrmeleon formicarius), melyek 
lárvái homoktölcséreket építenek, amit rovarfogó, elsősorban hangyafogó csap-
daként működtetnek. 

A homoki legelőkön az alábbi sáska fajok fordulnak még elő: homoki olasz-
sáska (Calliptamus barbarus), önbeásó sáska (Acrotylus insubricus), szalagos sás-
ka (Oedealus decorus), tundra sáska (Mecosthetus grossus), hagymazöld sáska 
(Parapleurus alliaceus). 
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 A terület homoki gyepjei-
nek fokozottan védett raga-

dozó bogara a magyar fut-
rinka (Carabus hungaricus). 
A homokos utak mentén 
az öves futrinka (Cicindela 
hybrida), az alföldi ho-
mokfutrinka (Cicindela 
soluta) még gyakori, vi-
szont erősen megfogyat-
kozott az aranyos bábrab-
ló (Calosoma sycophanta). 

Ma még gyakran találkoz-
hatunk a kékfutrinka itt élő 

alfajával (Carabus violaceus 
mehelyi), valamint a ragyás fut-
rinka alfajával (Cancellocarabus 
cancellatus tibiscinus).

A rezes futrinka (Eucarabus 
ullrichi ullrichi) alfaj elterjedési 
területe sokkal szűkebb az előző 
fajokhoz képest. Még közönsé-
gesnek mondható az óriás csíbor 
(Hydrous piceus), minden na-
gyobb állóvízben megtalálható. 

Az impozáns megjelenésű 
szarvasbogár (Lucanus cervus) 
rendkívül megritkult az öreg 
tölgyesek eltűnésével párhu-
zamosan. Jobb helyzetben 
van a kis szarvasbogár (Dorcus 
paralellopipedus). Az utóbbi idők-
ben nem került elő a mozgószar-

vú ganéjtúró (Odontaeus armiger), de itt in-
kább a rejtett életmód lehet az oka, mint 
az esetleges végleges kipusztulás. A ho-
moki legelők jellegzetes, bár megrit-
kult és/vagy bizonyos években itt-ott 
gyakoribb faja az óriás galacsinhaj-
tó (Scarabeus affinis). A holdszarvú bo-
gár (Copris lunaris) még igen szép szám-

ban előfordul. Sok helyen megritkult 
az orszarvúbogár (Oryctes nosicornis 
holdhausi), de idős korhadó nyárfa-
törzsek jó szaporodási közeget bizto-
sítanak, ilyenkor lokálisan gyakorib-
bá válik. A laza és középkötött tala-
jú, füves helyeken szórványos a buta-
bogár (Pentodon idiota). Gyakran kerül 
még szemünk elé a türkiz színekben 
játszó pompás virágbogár (Cetonia 
aeruginosa). 

A cincérfauna legértékesebb 
tagja a nagy hőscincér (Cerambyx 
cerdo) is egyre ritkul. A vércincér 
(Purpuricenus kaehleri), a diófacincér 
(Megopis scabricornis) és a daliás cin-
cér (Acanthocinus aedilis) még gyak-
rabban előforduló fajok.

Halak (Pisces)

A dél-Nyírségi ún. Erdőspusztán a múlt század második felétől gyorsult fel a 
természeti táj átalakulása, s létrejött a ma is ismert képe. Talán a legdrasztiku-
sabb beavatkozások egyike a térség vizeinek lecsapolása. Az ún. „nyírvízmente-
sítő” társulatok 1892-től kezdve csatornák tucatjait létesítették, melyek segítségé-
vel a korábban lefolyástalan vagy időszakosan, ill. állandóan lefolyásos láprétek 
(ez utóbbiak a már leírt kaszkádszerűen egymáshoz kapcsolódó láprétek, ame-
lyek megteltükkor időszakos vízfolyások kötöttek össze) nyírvízlaposok vizét ösz-
szegyűjtötték és a Berettyóba vezették. Így a rákövetkező évtizedek alatt általános-
sá vált a táj kiszáradása a tájegység szinte teljes kiszáradása, a talajvíz mélyebbre 
kerülésével együtt.

A kedvezőtlen hatások mérséklésére szükségtározókat létesítettek a korábban 
lecsapolt laposok helyén.

A térség felszíni vízháztartásának ilyen mérvű befolyásolása indokolttá vált, 
mert a kiszáradás következtében számos értékes élőhely (elsősorban láprétek) 
degradálódott. A víz visszatartása és a vele való gazdálkodás még inkább létfon-
tosságúvá vált a védett területek határain belül. Ezért nem is meglepő, hogy a 
Kék-Kálló-völgyben a legfontosabb természetvédelmi célkitűzések között szere-
pelt a vízvisszatartás érdekében műtárgyak (zsilipek, bukók) építése. 

Az egyes víztípusokat a folyó és állóvízi  „élettájak” terminológiája szerint igye-
keztünk besorolni.
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Általában minél kisebb és lassabb 
futású a vízfolyás, annál nagyobb vi-
zének a napi és az évszakos hőmér-
sékleti ingadozása. A medertípusok 
esése enyhe, jelentős a hordalék le-
rakódása. A feliszapolódás követ-

kezménye oxigénszegény környezet. 
Ebben a szinttájban (pontyfélék tájé-

ka) a haltársulás karakterfajai kö-
zül a védett, 25-30 cm hosszú csík-
féle, a réti csík (Misgurnus fossilis), 
a jellegzetesen magas hátú, köze-
pes termetű (15-25 cm hosszú) 
széleskárász (Carassius carassius), 
a bőkének vagy tamáskeszegnek 
nevezett vörösszárnyú keszeg 
(Scardinius erythrophthalmus) és 
a legkissebb halunk, a 6-8 cm 
hosszú kurta baing (Leucaspius 

delineatus) tömegesen fordul elő. Megtalálható ezekben a vizekben az aprócs-
ka, 7-8 cm hosszú csillogó pikkelyű védett szivárványos ökle (Rhodeus sericeus 
amarus), amelynek előfordulását limitálja a nagytestű kagylók jelenléte, mint 
a szaporodásához elengedhetetlen feltétel. Kevésbé gyakori a zömök, az elő-
zőknél nagyobbra növő tipikus pontyféle az aranysárga pikkelyű compó (Tinca 
tinca). Külön említést érdemel két jövevény (adventív) faj. A kelet-ázsiai ere-
detű aprócska, 8-10 cm hosszú, fényesen csillogó razbóra (Pseudoparva parva) 
és az észak-amerikai naphal (Lepomis gibbosus). Mindkét faj általánosan elter-
jedt kiváló alkalmazkodó-képességnél fogva, a naphal odaadó ivadékgondozá-
sával s agresszív volta miatt mindkét élettájékban (folyó- és állóvízi) egyaránt 
megtalálható. A naphal jelenléte nem kívánatos, mert ikrafogyasztásával erős 

kompetíciós hatást gyakorol a hazai fajokra, sokszor kiszorítva azokat az ere-
deti élőhelyükről! 

Azokban a gyorsabb lefolyású keményebb aljzatú erekben, melyek oxigéndú-
sabb, tisztavizű patakjaink alsóbb régiójára emlékeztetnek, előfordul a fiatalon 
növényi részeket és gerincteleneket később halakat fogyasztó domolykó (Leuciscus 
cephalus) és a fenéken mozgó, 12-15 cm hosszú fenékjáró küllő (Gobio gobio). 
Gyakran kerül elő ebben a szinttájban a foltozott, feltűnően szép vágócsík (Cobitis 
elongatoides), a kisebb halakat fogyasztó 20-26 cm hosszú sügér (Perca fluviatilis) és 
a „sneci”-ként ismert csalihal, a szélhajtó küsz (Alburnus alburnus). 

Az itt található felszíni állóvizekre jellemző, hogy sekély mélységűek. Egy 
részük szemisztatikus, vagyis kiszáradásuk nem minden évben következik be. 
A rendszertelenül bekövetkező változások mindenkori függvényei, a tágabb 
környezet vízgyűjtő területéről érkező tavaszi vízmennyiségeknek, mint után-
pótlásnak. 

A másik típusú állóvíz asztatikus jellegű, a csekély vízmennyiség szabálytala-
nul és szélsőségesen ingadozik, alkalmanként teljesen kiszáradnak, mivel nincs 
kapcsolatuk élővízfolyásokkal. 

Jellemző karakterfajok: a legismertebb és gazdaságilag legfontosabb ha-
lunk a nyurgaponty (Cyprinus carpio), az ugyancsak gyakori lapított tes-
tű bodorka (Rutilus rutilus), a 25-30 cm hosszú, ma-
gas hátú karikakeszeg (Blicca bjoerkna), a 10-15 
cm-es, bőrparaziái miatt „paptetűnek” csúfolt 
vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus). Rájuk 
vadászik a hatalmas, akár az 1 métert is meg-
haladó, megnyúlt fejű és testű csuka (Esox 
lucius), a nem sokkal kisebb orsó formájú 
sügérféle, a süllő (Sander lucioperca). A jö-
vevény fajok közül említést érdemel, a kí-
nai nagy folyókból származó hínárfogyasz-
tó amur (Ctenopharyngodon idella). 

Réti csík (Misgurnus fossilis) 
(© Sallai Zoltán)

Vágó csík (Cobotis elongatoides) 
(© Sallai Zoltán)



Kétéltűek (Amphibia)

Jelen állatcsoport életfeltételeit is a víz limitálja, így a tudatosabb vízgazdál-
kodás nagy szerepet játszik a védett területen élő kétéltűek állomány-

nagysága és fajösszetétele szempontjából.
Elöljáróban még azt is meg kell említeni, hogy a terüle-
tek meliorációs beavatkozásaival még mostohább létfelté-

telek teremtődtek, melyeket igen látványosan demonst-
rál több ezer pete és lárva elpusztulása egy-egy kiszá-

radó ívóhelyen. Mára már lényegesen javult a hely-
zet a kiegyensúlyozottab vízforgalom következtében, 
s elmondható, hogy a populációnagyság stabilizáló-
dott az éves szaporolat szintjén. Viszont azokon a le-
folyástalan területeken, melyeknek nincs vagy még 
nem megoldott a vízutánpótlása ott még mindig nagy 

a rizikófaktor, s a túlélési esély minimális, ugyanis a 
lárvák kiszáradnak még mielőtt a tüdővel légző stá-

diumba jutnának. Ezek azok az 
anyagnyerőhelyek, kubikgödrök, 
felhagyott homokbányák mélyebb 
részei, ahol a tavaszi hóolvadás 
után visszamaradó csurgalékvizek 
összegyűlnek, s előszeretettel kere-
sik fel a közelében tanyázó elsősor-
ban farkos kétéltűek: a pettyes gőte 
(Triturus vulgaris) a szaporodási 
időszakban. Jobb a helyzete a dunai 
gőtének (Triturus dobrogicus), mely 
az erek, csatronák kiöntéseit keresi 
fel a peterakáskor, nagyobb túlélési 
esélyekkel indulhat az utódnevelés. 
Két értékes mocsár- illetve láprét 
közelében a Kállót műtárgyakkal 

látta el a természetvédelem, így a víz-
visszatartás, ill. az árasztás lehetősé-

gei biztosítottak. Így ezen területek 
zsombékosainak mélyebb hajlatai-
ban a kék színeiben pompázó mo-
csári béka (Rana arvalis) valamint 
a kisebb testű rokona a vöröshasú 
unka (Bombina bombina) gyüle-

keznek a szaporodási időszakban. A nagyobb koranyári esőzések után az erdei 
utak mentén kerül a szemünk elé a barna varangy (Bufo bufo). A nedvesebb alj-
növényzetű, párásabb mikroklímájú erdőrészleteket kedveli az erdei béka (Rana 
dalmatina) és a dús aljnövényzetű erdőszéleken és a tisztásokon a zöld levelibé-
ka (Hyla arborea). Ezek a fajok tömegesen fordulnak elő, és gyakori a kecskebé-
ka (Rana esculenta) is. A zöld varangy (Bufo viridis) nagyobb számban való elő-
fordulása a vízállások környékére esik, melyeket mint kedvelt petézőhelyet ke-
resnek fel. Végezetül szórványosan találkozhatunk a laza homokosabb területe-
ken a barna ásóbékával (Pelobates fuscus) is.

Hüllők (Reptilia)

Az itt előforduló hüllőfaunát a táj különleges geomorfológiája döntően meg-
határozza. A mozaikos felépítettség rendkívül változatos földrajzi alakzatokat 
hordoz magán, garmadákkal, néhol szélbarázdákkal legfőképpen parabolás sze-
gélybuckákkal, valamint szélestalpú völgyekkel átszőtt a vidék. Néhány helyen 
a makroformációkon érdekes szintbeli tagozódást mutatnak az egyes gyíkfajok 
(Daru-hegyek) a magasabb domboldalak homokpusztai gyepzonájában a homo-
ki gyík (Lacerta taurica) található, míg a láprét és a domboldal közötti átmenet-
ben a fürge gyík (Lacerta agilis), a lápréten az elevenszülő v. hegyi gyík (Lacerta 
vivipara) él. Ezek az élőhelyek elég 
éles határral elkülöníthetők, s egye-
dül a fürge gyík az amely behatol 
mindkét másik faj életterébe, ezzel 
bizonyos kompetitív viszonyokat te-
remtve. (A homoki és az elevenszü-
lő gyík elég speciális ökológiai igé-
nyekkel bír, így vannak bizonyos fel-
tételezések, hogy a fürge gyík kiszo-
ríthatja őket!) A ligetes 
tisztásokkal tarkított ré-
szeken ritkábban kerül 
a szem elé a vöröshátú 
fürge gyík (Lacerta agilis 
var. rubra). A napsütötte 
erdőszélek aljnövényze-
tében a déli kitettségű 
domboldalakon szórvá-
nyosan előfordul a zöld-
gyík (Lacerta viridis). 
Minden nagyobb vízál-



lás közelében előfordul a vizisikló (Narix natrix). Ritkán kerül viszont szem elé al-
faja, a kétcsíkos vízisikló (Natrix natrix persa). A szárazabb tölgyesek ritka faja a 
rézsikló (Coronella austrica). A lassú folyású iszapos aljzatú erekben, mocsárréte-
ken, magasabb vízszintű lápréteken, kenderáztató tavakban szorványosan előfor-
dul a mocsári teknős (Emys orbicularis) is.

Madarak (Aves)

Nagyobb, háboritatlan víztározók csak a terület közelében, illetve északi és 
déli csücskeiben találhatók, ilyen az Álmosd-Kokadi, Létavértesi, Vámospércsi 
tározók, a Kálló menti terület északi része ugyan vésztározó, de csak idősza-
kosan funkcionál. 

Ha hosszabb az elöntés (leginkább a legészakibb tározórészben) szegélyná-
dasokkal, gyékényes foltokkal tarkított nyílt vízfelületű öblökben gazdag terü-
let jön létre, ahol egy méter feletti vízmélységnél előfordulhat mind a négy vö-
csökfaj: a búbos vöcsök (Podiceps cristatus), kis vöcsök (Podiceps ruficollis), fe-
ketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), vörösnyakú vöcsök (Podiceps griseigena). 
Az utóbbi csapadékos években a szerkők két faja a kormos szerkő (Chlidonias 

niger) és a fattyúszerkő (Chlidonias 
hybrida) is rendszeresen költ ki-
sebb kolóniákban. Néhány alkalom-
mal a fehérszárnyú szerkő (Clidonias 
leucopterus) kisebb számban a danka-
sirály (Larus ridibundus) is fészkel az 
uszadékokon. A nagyobb kiterjedé-
sű nádfoltokban néhány párban költ 
a vörös gém (Ardea purpurea), a többi 
gémféle közül a nagy kócsag (Egretta 
alba), kis kócsag (Egretta garzetta), 
szürkegém (Ardea cinerea), selyem 
vagy üstökösgém (Ardeola ralloides), 
bakcsó (Nycticorax nycticorax) nyárvé-
gi, koraőszi időszakokban keresik fel 
ezeket a táplálkozó és pihenő helyeket. 

Ritkábban kerül szemünk elé a rejtettebb élet-
módot élő törpegém (Ixobrychus minutus) és a 

bölömbika (Botaurus stellaris). A feket gólyák 
(Ciconis nigra) kóborló példányai szeptem-
ber első felében tűnnek fel a tározókon. Az 
utóbbi időben rendszeresen sikerült költé-
sét is bizonyítani a védett terület északi ré-
szén (Pap-rét, Kántorrét térségében). 

A víztározókat költési és vonulási szezonban a récefélék uralják, gyüleke-
zőhelyként használják: tőkés réce (Anas platyrynchos), kendermagos réce (Anas 
strepera), fütyülő réce (Anas penelope), csörgő réce (Anas crecca), böjti réce (Anas 
querquedula), nyílfarkú réce (Anas acuta), kanalas réce (Spatula clypeata), kontyos 
réce (Aythya fuligula), barát réce (Aythya ferina), cigány réce (Aythya nyrocca), és 
a kerceréce (Bucephala clangula), valamint a szárcsa (Fulica atra) nagy számban a 
vonulás idején. Ritkán kerül szem elé a rejtett életmódot folytató guvat (Rallus 
aquaticus). A nyári lúd (Anser anser) itt nem fészkel, ugyancsak vonuláskor tűn-
nek fel a Daru hegyek felett (ahol hajdan fészkelhettek is) a darvak (Grus grus) 
kisebb csapatai. 

A tavak, vízállások sekély vizű parti zónájában limikólák keresgélnek az iszapos 
zátonyokon: nedvesebb években a Kálló völgy kiöntésein előtűnik a füstös cankó 
(Tringa erythropus), a szürke cankó (Tringa nebularia), a réti cankó (Tringa glareola), 
a billegető cankó (Tringa hypoleucos), a pajzsos cankó (Philomachus pugnax), az 
erdei cankó (Tringa ochropus), valamint a sárszalonka (Gallinago gallinago) is. A 
nádi énekesek legjellemzőbb fajai a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), a foltos 
nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), a nádisármány (Emberiza schoenichus), a 
barkós cinege (Panurus biarmicus). A gyékényes foltokban rendkívül ritka a füg-
gő cinege (Remiz pendulinus), aminek mesterien megépített fészkei is szemünk elé 
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kerülhetnek a parti füzesek ágain. 
Évente az őszi (ritkán nyáron is) vo-
nuláskor rendszeresen felbukkan 
a halászsasnak (Pandion haliaëtus) 
egy-két példánya.

Egy másik fontos új biotópon, 
a kiszáradó kékperjés lápréteken 
(Molinietum coeruleae) megfogyatko-

zott számban még előfordul a foko-
zottan védett haris (Crex crex) is a Kék-

Kálló völgyben. 
Az átmeneti élőhelyeken a nedves ka-

szálórétek és a kopár homoki legelők kö-
zött, ahol fehér füzesek és fehér nyárasok 

húzódnak, ott fészkelt korábban egyik fo-
kozottan védett madarunk a szalakóta (Coracias 
garrulus), odúkihelyezési programmal segítjük visz-
szatérését. Itt találkozhatunk még a rozsdás csa-
láncsúcs (Saxicola rubetra) és a feketefejű rokona, a 
cigánycsaláncsúcs (Saxicola torquata) éneklő hímjé-
vel, amint a lósóska csúcsára kiül.

A száraz homoki gyepek karakter fészkelő fajai: 
a parlagi pityer (Anthus campestris), a mezei pacsirta 
(Alauda arvensis) és a hantmadár (Oenanthe oenanthe). 
A parabolabuckák közé ékelődő vizenyős réteken költ 
a bíbic (Vanellus vanellus), a piroslábú cankó (Tringa 
totanus), és ritkábban a nagy goda (Limosa limosa). 

Az őszi madárvonuláskor a nagy póling (Numenius 
arquata) gyakran elidőzik a Kálló völgy legelőin. 

A térség fészkelő ragadozómadár állományát az 
idős tölgyesek (homoki, gyöngyvirágos-kocsányos 

tölgyesek) limitálják. Ezek a hajdan 
nagy kiterjedésű tölgyesek napja-
inkra egyre zsugorodnak, és az egyes 
kultúratűrő és követő fajok, mint a 
galambászhéja (Accipiter nisus) és a 
egerészölyv (Buteo buteo) az ültetvé-
nyekbe (cellulóznyáras, erdei feny-
ves) is fészkelnek. Az érzékenyebb 
fajok viszont eltűntek, mint például 
a törpesas (Hieraaetus pennatus). 

A hazai fafajokból álló, s változatos cserjeszintű tölgyesek számos egyéb ma-
dárfajnak adnak fészkelési és táplálkozási lehetőséget. Az idősebb odvasodó er-
dőrészekben a harkályfajok közül előfordul a hatalmas koromfekete fekete har-
kály (Dryocopus martius) és a szürke, de inkább a zöldes hátú, piros fejtetőjű a 
zöld küllő (Picus canus, Picus viridis). Az apró 14-16 cm hosszú kis tarkahar-
kály (Dendrocopus minor), a valamivel nagyobb közép tarkaharkály (Dendrocopus 
medius), és a rigóméretű, fekete fejtetőjű nagy tarkaharkály (Dendrocopus major) 
is megtalálható. Konstans fajok még a fekete alapon fehér foltokkal tarkított ör-
vös légykapó (Ficedula albicollis), a szürkésbarna sávozott erdei pityer (Anthus 
trivialis), az énekükről elnevezett csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita) és sisegő 
füzike (Phylloscopus sibilatrix), a bokrokon, kerítéseken üldögélő szürke légyka-
pó (Muscicapa striata), a vörös mellű vörösbegy (Erythacus rubecula), a kékes-
szürke fejű erdei pinty (Fringilla coelebs), a sötét fejtetőjű barátka poszáta (Sylvia 
atricapilla), a csodálatos énekű fülemüle (Luscinia megarchynchos), a csattogó feke-
terigó (Turdus merula), a foltos hasú rokona, az énekes rigó (Turdus viscivorus) és a 
fa törzsén jellegzetesen lefelé közlekedő csuszka (Sitta europaea).

Az utak menti szegélybozótosok lakója a karvalyposzáta (Sylvia nysoria), a 
kisposzáta (Sylvia curruca), a mezei poszáta (Sylvia communis), a berki tücsökma-
dár (Locustella fluviatilis) töviszúró gébics (Lanius collurio). Ritka téli vendég a szá-
raz kórókon, cserjéken, faágakon üldögélő nagy őrgébics (Lanius excubitor). 
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A mindjobban térthódító homok-
megkötő fásításokban elsősorban az er-
dei és feketefenyő telepítésekben ter-
jeszkedő faj a fenyves cinege (Parus 
ater). A holló (Corvus corax) állomány 
is enyhe emelkedést mutat.

A területen rendszeresen meg-
fordulnak a környező településeken 
és közelükben fészkelő madarak, 
így a nagyobb elhagyott épületek-

ben (templom, magtár) fészkelő két 
bagolyfajunk: a kuvik (Athene noctus) 

és a gyöngybagoly (Tyto alba) költéskor, 
télen pedig az erdei fülesbagoly (Asio otus) 

mely csapatostól húzódik be szélárnyékos 
facsoportokba. A füleskuvik (Otus scops) meg-

telepedése ritkaságnak számít a területen.
A faluszéli homokbányákban rendszeresen 

fészkel a parti fecske (Riparia riparia) és a fokozot-
tan védett gyurgyalag (Merops apiaster) költésük 
idején (május végétől-július végéig) a bánya mű-
velése a költő üregeknél tilos! A zárkertek, gyü-
mölcsösök lakója a nyaktekercs (Jynx torquila) a 
balkáni fakopáncs (Dendrocopus syriacus), a búbos 
banka (Upupa epops).

Az ősz beálltával az útmenti gyomnövényzet-
ben és a parlagon hagyott szántókon csapatokba 
verődve kóborolnak a tarka tengelicek (Carduelis 
carduelis), villásfarkú zöldikék (Carduelis chloris), 
a kenderikék (Acanthis cannabina), a sárga bar-
nacsíkos csízek (Carduelis spinus), és a télen ha-
zánkba látogató fekete fejű télipintyek (Fringilla 

montifringilla). Hozzájuk a jóval nagyobb terme-
tű meggyvágók (Coccothraustes coccothraustes) 
és az északról érkező téli vendégeink, a süvöl-
tők (Pyrrhula pyrrhula) csatlakoznak. A szérűs-
kertek, állattartó telepek környékére a citrom-
sármányok (Emberiza citrinella) húzódnak be. 
Időnként feltűnik a ragadozók közül a kar-
valy (Accipiter nisus) és a törpesólyom (Falco 
columbarius) is. 

Emlősök (Mammalia)

A terület kisemlős faunája feltárásában döntően a bagolyköpet-elemzések ered-
ményére támaszkodhatunk. Négy bagolyfaj (kuvik, erdei fülesbagoly, macskaba-
goly és gyöngybagoly) rendszeresen gyűjtött és analizált „minták” alapján, vala-
mint kiegészítésként élvefogó csapdázás is segítette a fajlista összeállítását. Eze-
ken túl a denevérek védelme és kutatása érdekében a környező települések temp-
lomtornyait is átvizsgálták. Ez utóbbi szerint a tornyokat rendszeresen látogatják 
mint nyári szálláshelyeket: a nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum), 
a közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), a rőt koraidenevér (Nyctalus 
noctula) szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus), és a hegyesorrú denevér 
(Myothis blythi). A denevérek táplálkozásuk és vonulásuk során megfordulnak a 
Kálló-völgy fölött is. 

Megjegyzendő, hogy a lakóhelyek védelme érdekében szükség van az egy-
házközségek együttműködésére, ugyanis a nem kellő körültekintéssel végzett 
tatarozások (tetőfödém-csere, ablakok lezárása stb.) a kolóniák pusztulásá-
hoz vezethetnek.

A vizsgált területen közönséges faj a keleti sün (Erinaceus concolor). A közön-
séges vakond (Talpa europaea) általánosan előfordul a legelőkön, kaszálókon, ahol 
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a talajvízszint nincs túl közel a fel-
színhez.

Az erdős ligetes facsoportok-
ban él hazánk egyik legkisebb 
emlőse a törpe cickány (Sorex 
minutus), és a bagolyköpetek-
ből leggyakrabban előkerülő 
erdei cickány (Sorex araneus). 
A nedvesebb területeken (láp-

rétek, csatornák, erek stb) a 
vízi cickány (Neomys fodiens) for-

dul elő, a mezei cickány (Crocidura 
leucodon) az intenzív gyepek és a 

szántóföldi művelés alatt álló terüle-
tek mezsgyehatárain tartózkodik. A ke-

leti cickány (Crocidura suaveolens) is a párá-
sabb mikroklímájú helyeket kedveli, csak az 
előzőeknél jóval kevesebb egyedszámban. A 
rágcsálók közül az ürge (Citellus citellus) je-
lentős állományai éltek még nemrég a Daru-
hegyek környékén és a Létai legelőn. 

Sajnos az utóbbi időben erősen megritkult 
ez a tipikus sztyeppi faj.

A 80-as évek derekán lehettünk szemta-
núi egy faj elterjedési areájának a hegyvi-
dékekről az alföldi erdők felé történő ter-
jeszkedésének. Ez a közönséges erdeimókus 
(Sciurus vulgaris), mellyel egyre több he-
lyen találkozhatunk. Ugyancsak ezeket a ke-
vert, vegyes állományú erdőket lakja a mo-

gyorós pele (Muscardinus 
avellanarius). 

Egy jövevény a pézs-
mapocok (Ondatra 
zibethicus) jó életfeltéte-
leket talál ebben a táj-
egységben, elsősorban az 
erek parti zónáiban épí-
ti járatait előszeretettel. 
Az elmúlt években volt 
a mezei pocok (Microtus 

arvalis) gradációjának a csúcspontja, azóta az állománynagyság összeomlott. Ha-
sonló a helyzet a közönséges hörcsöggel (Cricetus cricetus) is. A güzü egér (Mus 
musculus scipilegus) is nagy számban van jelen a térségben, ősszel tömegesen hú-
zódnak be az ember által lakott helyekre. A törpe egér (Micromys minutus) a lige-
tes mezsgyeszéleket kedveli, itt találkozhatunk a fűszálakból összerakott labdaala-
kú fészkével. A homoki tölgyesek talajszintjében szórványosan előfordul a pirók-
egér (Apodemus agrarius) és a kislábú erdei egér (Apodemus microps). A vízi pocok 
(Arvicola terrestris) a nedves rétek, nádasokkal szegélyezett csatornák, tavak kör-
nyékét kedveli. A földi pocok (Pitymys subterraneus) szárazabb rétek lakója. Az er-
dei pocok (Clethrionomus glareolus) és az erdei egér (Apodemus sylvaticus) gyakori 
előfordulású fajok a ligetekkel tarkított erdőrészletekben.

A ragadozó emlősök közül gyakori a vörös róka (Vulpes vulpes), szórványos 
előfordulású a borz (Meles meles) néhány kotorékát rendszeresen használja. Nap-
közben szemünk elé kerülhet a legkisebb menyétféle, a 18-31 cm hosszú menyét 
(Mustela nivalis), a valamivel nagyobb hermelin (Mustela erminea), jellegzetes vi-
lágos pofáján sötét állarcot viselő közönséges görény (Mustela putorius), de a nyest 
(Martes foina) inkább szürkület után mozog, így legtöbbször nyomaiból következ-
tethetünk jelenlétére elhagyott pajták tanyaromok környékén. A mezei görénynek 
(Mustela eversmanni) és a fehérmellű nyusztnak (Martes martes) kevés biztos adata 
van, de valószínűleg a mókus alföldi terjeszkedését követik, mivel az természetes 
táplálékuk. A vadmacska (Felis sylvestris) itt ritkán fordul elő, hiszen a nagyobb ösz-
szefüggő erdőségek lakója. Végezetül meg kell említeni a vadászati szempontból 
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fontos fajokat. Csendes őszi napokon sétálva lát-
hatjuk a földutakon átszaladó csapatokba verő-
dött gímszarvas (Cervus elaphus), és őz (Capreolus 
capreolus) csapatokat. Szinte mindehol feltűnhet a 
vaddisznó (Sus scrofa), ami korábban csak a mo-

csarakban, nádasokban tanyázott. A homoki gye-
peken, szántókon, parlagokon fürge mezei nyulak 

(Lepus europaeus) szaladgálnak.

5. Zárszó

A fenti hézagos felsorolásból és leírásból is kitűnik, hogy a Kék-Kálló völgye -s 
ez talán még a helybeliek előtt sem mindig ismert-, számos és nagyszerű termé-
szeti értéket rejt, a biodiverzitás (biológiai sokféleség) igazi „Noé bárkája”.

A természet gazdagságának, a táj szépségének a megőrzése ma, -amikor mind-
ezek eltűnésének, degradálódásának lehetünk tanúi világszerte, sürgető- és mind-
annyiunk részvételét igénylő feladat!

Külön figyelmet érdemelnek a területen a Natura 2000-es jelölőfajok. Ismer-
jük meg őket!
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