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Bemutatkozás

Tanösvényünk nevét egy szép virágról, a tőzikéről kapta,
ugyanis erdőnkben a sok szép virág, fa és az érdekes
állatok mellett ez a csodálatos növény, ennek is a nyári
fajtája is megtalálható. Tőzike hercegnőnek neveztük
el, és segítségével szeretném nektek bemutatni a ta-
nösvényünkön található növény- és állatvilágot. 

Mikor érdemes a természetet figyelni?
A megfigyelés legjobb időszaka a tavasz és a nyár, amikor a növények virá-
goznak, a madarak pedig költenek. 
Madarakat figyelni télen is lehet, különösen kora reggel és szürkületben.
Télen meglepően könnyű felismerni a fákat, elegendő lombozat nélküli kör-
vonalukat és ágaik elrendezését kell megfigyelni. 

Élőhelyek
A madarak, a fák, a virágok és a rovarok szinte mindenhol jelen vannak. Így
kiváló szórakozás lehet meglesni őket. Azt a területet, ahol az állatok és a
növények élnek, élőhelynek nevezzük.  A mezők, a bozótosok és az erdők,
valamint a vizek, mocsarak különösen kiváló megfigyelőhelyek.

Fontos, hogy ne zavard meg a természet nyugalmát!
A megfigyelés során legyél a lehető leghalkabb! Nem szabad megijeszteni
vagy megzavarni egyetlen élőlényt sem. Törvény tiltja többek között azt, hogy
megzavarjuk a költő madarakat, fészküket vagy tojásaikat. 

Vigyázz, hogy az azonosítás során ne érintsd meg az állatot, és ne szakítsd
le a virágot! Hagyd, hogy a virág épségben maradjon, hogy más is gyönyör-
ködhessen benne. 

Biztonságos természetfigyelés
Ha megfigyelésre indulsz, feltétlenül vidd magaddal valamelyik barátodat
vagy egy felnőttet, és mindenképpen mondd el valakinek, hogy hova fogsz
menni!
Kényelmes ruhát és cipőt viselj!
Soha ne menj bele a vízbe, még akkor sem, ha sekélynek tűnik! Ne lépkedj
farönkökön és köveken, mert mozoghatnak! 
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Tanösvényünk a szigetbecsei holtág és a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág kö-
zötti területén helyezkedik el, mintegy 800 méter hosszúságban. Megköze-
líteni legkönnyebb a Petőfi Sándor utca felől ezen a kis hídon átkelve.
Ráckeve és Szigetbecse közt, a fő út elején is van egy romantikus átjáró a
szigetre, s a holtág partján végigsétálva is megközelíthető a tanösvény. 
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Vizes élővilág 
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Az átjárónál és a kis hídon már érdemes elücsörögni, hiszen
itt koncerteznek – főleg hajnalonta – a békák, de jól érzik ma-
gukat a vízisiklók, a mocsári teknősök is. Magyarországon
minden hüllő és kétéltű védett. A horgászok több mint 41 féle
halfaj létezését igazolták az itteni vízben.  Nagyon gyakori a
holtág vizében a tőkésréce, a vadkacsa, a szárcsa, a búbos-
vöcsök. Egyre többször előfordulnak a törpe- vagy pócgémek,
valamint a bakcsók is.  A holtág vizében egyre több szeren-
csére a hattyúcsalád. 

Mitől is ismerhetjük fel ezeket az állatokat? 
Tőzike hercegnő bemutatja őket.

Mocsári teknős
A mocsári teknős zömök testalkatú, mérsékel-
ten ívelt hátpáncélú állat. A hátpáncél, a fej és a
végtagok zöldes, barna-fekete alapon sárgán
mintázottak (pöttyök vagy csíkok borítják őket).
A haspáncél egyszínű sárga, vagy barna-feketés
foltokkal díszített. Az állat védekezésül a fejét, a
lábait és a farkát is el tudja rejteni páncéljában.
Áprilisban jön elő a telelésből, májusban párzik. Párzás után a nőstény laza talajba
rakja fehér, vékony héjú tojásait. Nappal a vízparton vagy a vízből kiemelkedő ágakon
napozik, éjszaka jár vadászni. Rovarokkal, csigákkal, férgekkel, kétéltűekkel és ha-
lakkal táplálkozik. Félénk állat, a legkisebb neszre a vízbe ugrik. Telelni október
végén, november elején kezd, legtöbbször az iszapba ássa magát.

Béka 
Közös jellemzőjük a farok hiánya, a lapított test, a viszony-
lag gyenge elülső és izmos, hosszú ugrólábbá fejlődött
hátsó végtagok és a dülledt szemek. Mind ragadozók vagy
rovarevők. A békák 10-12 évig élnek. Zömmel víz közelben
laknak, bár akadnak szélsőséges körülményekhez alkal-
mazkodott fajok is. Sok békafajnál kiemelt szerep jut a
szaporodási időszakban a hangadásnak (brekegés, ku-
ruttyolás és számos másféle hangadás), amelyet felfúj-
ható torokzacskók segítségével végeznek el – ez azonban nem minden fajra jellemző.
A békák a többi kétéltűhöz hasonlóan petékkel szaporodnak. Lárváikat ebihalaknak
nevezik, ezek változatosan táplálkoznak, általában vízben nevelkednek, kopoltyújuk
van és hiányoznak végtagjaik. Fejlődésük során végül tüdőjük, hátsó- majd elülső
lábuk nő, végül eltűnik a farkuk.
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Vízisikló
A vízisikló az egyik legváltozatosabb megjelenésű kígyófajunk. Hossza elérheti a 120
centimétert, de általában ennél kisebb. Léteznek azonban adatok 2 métert is elérő
egyedekről. Viszonylag karcsú testfelépítésű, de az öregebb példányok meglehető-
sen robosztus termetűek is lehetnek. Legjellegzetesebb ismertetője a feltűnő nyak-
szirtfolt, amely a piszkosfehértől a citromsárgán át a narancsvörösig változhat. A
nyakszirtfolt jellegzetesen hátra-
felé domború, félhold alakú,
amelyet hátrafelé egy hasonló
formájú fekete folt határol. A vilá-
gos nyakszirtfolt és a szem között
egy további sötét folt húzódhat,
amely általában nem foglalja ma-
gába a szem körüli pikkelyeket.

Szárcsa
Az ember közelségét is elviselő, vo-
nuló. Az állomány legnagyobb része a
telet tőlünk délre tölti, de egyre több
példány telel át be nem fagyó vizein-
ken. Viszonylag nagyméretű fészkét a
nyílt vízhez közel eső sűrű nádas szé-
lére építi legszívesebben. Fészekalja 6-
12 tojásból áll. A fiókák 21-24 nap
kotlási idő után kelnek ki. A szülők közösen vezetgetik fiókáikat. A csibék eleinte fe-
kete színűek piroskás fejjel, később szürkés tollruhájuk alakul ki, csak az őszi vedlés
idejére jelenik meg fehér homlokpajzsuk és a felnőttekre jellemző koromfekete toll-
ruhájuk. Előfordul, hogy a szülők másodköltésbe kezdenek a fiókák önállóvá válása
után. A szárcsa táplálékának döntő részét növényi eredetű magvak, hajtások képe-
zik, de ezeket kiegészíti gerinctelenekkel, ebihalakkal is. 

Vadkacsa 
A tőkés réce vagy vadkacsa a
madarak osztályának lúdala-
kúak rendjébe és a récefélék
családjába tartozó faj. A gácsér
csőre zöldessárga, feje féme-
sen csillogó zöld, nyakán fehér
gallér van, melle gesztenye-
barna, oldala és hasa világos -
szürke. 
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Testének felső része, a nyak tövétől a hát közepéig, valamint a szárnyai külső felülete
barnásszürke, a hát közepétől kezdődően kékesfekete, egészen a farokig, melynek
oldalsó szegélyét a fehér színű kormánytollak alkotják. A farok közepén 3-4 szál fe-
kete, visszahajló, ún. gácsértollat visel. Szárnyai belső oldalai sárgásfehérek.
A fent leírtak csak a hím násztollazatára vonatkoznak, amelyet nagyjából szeptem-
bertől májusig visel. Nyár elején az állat leveti díszes tollait, és a tojóéhoz hasonló,
szerény ruhát ölt. Szárnya és farktollai nagyjából megtartják eredeti színüket, a test
többi része azonban szürkésbarna, enyhén rőt alapszínt ölt, amelyet kisebb-nagyobb
foltok díszítenek.
A tojó kültakarója tipikus rejtőszínezet, amely azt a célt szolgálja, hogy a fészkén
ülő madarat elrejtse ellenségei szeme elől. Egész teste barna alapszínű, amelyet
kisebb-nagyobb méretű, szabálytalan alakú fekete pöttyök és foltok tarkítanak. 
A kiskacsák alapszíne zöldessárga, hátuk, fejük teteje fekete, anyjukhoz hasonlóan
szemcsíkot viselnek, csőrük és lábuk lilásfekete. Ez a színezet remekül elrejti őket
a parti iszapos talajon, nádasban, vízinövények kusza, árnyékos sűrűjében. Pehely-
tollazatukat körülbelül két hétig tartják meg, majd lassan elkezdi őket kiverni a toll,
először az oldalukon, a szárny alatt, majd a hasukon, utána a hátukon, farkukon, fe-
jükön. Legvégül fejlődik ki a toll a szárnyaikon.
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Vöcsök
A vöcsökfélék a madarak osztályának vö-
csökalakúak rendjének egyetlen családja.
6 nem és 22 faj tartozik a családba.  Úszó
és bukó madarak. Nappali élőlények, de
néha éjjel is aktívak. A legtöbb faj magá-
nyosan vagy párban él. Télen általában ki-
sebb csapatokba szerveződnek. Vízi
rovarokkal és halakkal táplálkoznak. A bú-
várkodás során néha a madarak egész
teste a víz alá kerül; ugrásukkal minél me-
redekebb szögben buknak a víz alá, annál
mélyebbre jutnak. A nagyobb fajok általá-
ban 10–40 másodpercig maradnak víz alatt, de képesek 1-2 percig is, legfeljebb 3
percig. A kisebb fajok kevesebb ideig maradnak a víz alatt.  A merülés mélysége ál-
talában 1–4 méter. A képen a védett búbos vöcsök látható.

Gémek (szürke gém, vörös gém, kanalas gém)
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Ezekről a lényekről beszélgetni öröm! Kecsesek és szépek, a felnőtt egyének súlya
eléri a 2 kg-ot, a hossza 90-100 cm, szárnyának fesztávja eléri a 175-200 cm-t.
Gémek közös jellemzője a hosszú láb, a hosszú tőrszerű csőr és az S-alakú hosszú
nyak. Szárnyuk széles, lekerekített, farkuk rövid. A nagyobb fajok repülés közben jel-
legzetesen hátranyújtják lábukat, nyakukat viszont S alakban begörbítik, miközben
lassú, nagy csapásokkal verdesnek. A nemek többnyire hasonlóak, de a hímek vala-
mivel nagyobbak, mint a tojók. A dísztollak többnyire a fej vagy a szárnyak meghosz-
szabbodott tollai. Költési időszakban színváltozás bekövetkezhet. Tollazatuk között
is van nagyon színes vagy csak alig világos barna és szürke színűek is. A leggyakoribb
alapszínek a fekete, barna, kék, szürke és a fehér. Lábaik, csőrük, szemeik és fejük
általában sárga, fekete vagy barna színűek. Magyarországon védettek.
Nappal és éjjel is vadásznak. Néhány faj kivételével táplálékuk szinte csak vízi ál-
latokból áll, de kicsiny részt egyébből is, mint például halakból, kétéltűekből, hül-
lőkből, kis emlősökből, rovarokból, kagylókból és rákokból. Egy gém átlagos napi
élelmiszer-szükséglete 330–500 gramm. Mint a többi gázlómadár, általában csend-
ben figyelve majd gyorsan lecsapva vadászik az áldozatára. Gyakran fészkeket is
fosztogat, eszik tojásokat és fiatal madarakat.  A szaporodási időszakban csőrük ál-
talában élénk narancssárga színű.
A gyakori fészkelők közé tartozik a szürke gém és a törpegém vagy pocgém. A többi
magyarországi gémféle kevésbé elterjedt, ám egyikük sem tekinthető ritkának. Ezek
a bölömbika, az üstökösgém, a bakcsó, a nagy kócsag és a kis kócsag, illetve a vörös
gém. Kóborlóként alkalmanként pásztorgémek és zátonykócsagok is felbukkannak.
A nagy kócsag a magyar természetvédelem jelképe. A szürke gém nevéhez illően
alapvetően szürkés színezetű. Nyaka és feje fehéres, bóbitája, mely a szeme mögül
indul, fekete. A bóbitával még nem
rendelkező fiatal egyedek feje sötét-
szürke. Evezőtollai feketék, szárnyfe-
dői sötétszürkék. Csőre sárga, de
költési időben narancssárgává válhat.
Hossza mintegy 90–98 centiméter,
szárnyfesztávolsága 175–195 centi-
méter között mozog. Testtömege 1–2
kilogramm.
A törpegém sűrű nádasokban, mocsa-
rakban, vízpartokon éli bujkáló életét.
A bölömbikához hasonlóan nem alkot
fészkelő telepeket. Kis tömege lehe-
tővé teszi, hogy nád szálakon kapasz-
kodjon meg, innen les zsákmányra. 
A kócsagok és a bakcsó is a gémfélék
családjába tartozik, róluk a következő
oldalakon lesz szó.
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Kócsag

A nagykócsag testhossza 85-100
centiméter, szárnyfesztávolsága a
140-170 centimétert is eléri. A
nemek hasonlóak, bár tömegét
tekintve a hím kissé nagyobb,
1030 gramm körüli, míg a tojó
mintegy 960 grammot nyom.
A nagy kócsag tollazata kikelésé-
től fogva fehér, költési időn kívül
csőre sárga, lába barna, arcbőre
zöldes. Nászruhája szintén fehér,
ám sok gémfélével ellentétben
nincs bóbitája, helyette hosszú, fá-
tyolos szárnytollai nőnek; ilyenkor
csőre rózsaszínes, pirosas, ké-
sőbb fekete (olykor sárga tővel),
arcbőre élénkzöld, lába pedig fe-
kete.
A nagyobb termetű, társas gázló-
madarak közé tartozik. Élőhelyét
sziki és nádas mocsarak, brakkvi-
zes lagúnák, árterek képezik.
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Kiskócsag testhossza 55-65 centiméter,
szárnyfesztávolsága a 88-95 centimétert
is eléri. A nemek hasonlóak, az egyes
egyedek tömege 350-550 gramm körül
mozog.
A kis kócsag tollazata kikelésétől fogva
fehér, csőre és csüdje fekete. Lába világo-
sabb, általában sárga „papucsban” végző-
dik, ami jól látható röptében. Arcbőre
kékes színű, de nászidőszakban rövid időre
narancssárgává válik. Nászruhája szintén
fehér, hosszú, lehajló bóbita, és ilyenkor
néhány díszesebb szárnytolla nő. Halakat,
kétéltűeket, bogarak, vízirovarokat, kisem-
lősöket fogyaszt a többi gémféléhez ha-
sonló, kivárásra és villámgyors lecsapásra
épülő vadászstratégiájával. Alapvetően
magányosan táplálkozik, bár nagy bőség
esetén több példány is összeverődhet.

Bakcsó
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Népies neve: Vakvarjú. Ezt a nevet hangjáról „kvak-vavk” kapta. Róla szól a „Csíp
csíp csóka, vakvarjucska…” ismert népi gyermekdal. Testhossza 58–65 centiméter,
szárnyfesztávolsága 105–112 centiméter, testtömege 500–800 gramm. A bakcsó a
kisebb termetű gémfélék közé tartozik, ráadásul jellegzetes gubbasztó testtartása
miatt még valós méreténél is kisebbnek tűnik. A kifejlett bakcsó tollazata alapvetően
fekete-fehér. Csőre, feje teteje és háta fekete, szárnytollai szürkések, arca, nyaka
és hasoldala fehér. Szeme vörös. Halványzöld lába a párzási időszakban sárgás vagy
vöröses színűvé válik, hasonlóan arcbőréhez. Bóbitája néhány hosszú, fehér tollból
áll. A fiatal példányok sötétbarna rejtőszínűek vajszínű pettyekkel, és olykor össze-
keverhetőek a hasonló méretű, összességében világosabb színezetű és csíkos bö-
lömbikával.

Jégmadár
Testhossza 16-17 centiméter, szárnyfesztávolsága 24-26 centiméter, testtömege 34-
46 gramm. Zömök testalkatú madár, rövid farokkal és egyenes, hegyes csőrrel. Fej-
búbja, tarkója, háta és farka csillogó kék. A szemétől a fülnyílásáig rozsdaszínű folt
húzódik, ettől lefelé a nyakán egy kis fehér folt látható. A torkán ugyancsak fehér
folt van. A hasa rozsdaszínű. Lába vörös, rövid, ujjai tövükön összenőve. Igazi hali-
vadék-pusztító. A kis halakat leginkább az ágakról lesi. A vízparton, ahol a bokrok,
fák a víz fölé hajlanak, egy-egy kiálló száraz ág legvégére telepedik, és türelmesen,
mozdulatlanul lesi a vizet és a benne folyó életet. Amint a pisztráng vagy más hal
ivadéka a víz felületét megközelíti, a jégmadár lecsap, csőrének késéles káváival
megragadja a prédát, aztán lerázza a vizet, újból egy ágra ül és elfogyasztja zsák-
mányát. Védett.
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Hattyú
A bütykös hattyú a madarak osztályának lúdalakúak
rendjébe, ezen belül a récefélék családjába tartozó
faj. Testhossza 145–160 centiméter, szárnyának
fesztávolsága 208–238 centiméter. A hím testtömege
9–14 kilogramm, a tojóé 7–11 kilogramm, ezzel az
egyik legnagyobb testű röpképes madár. Tollazata
tiszta fehér. Szeme barna, csőre vörös, nevét adó
bütyke és kantárja fekete, lába barnásfekete vagy
tiszta fekete, nagy széles úszóhártyával. A bütyök a
hímnél jobban fejlett, mint a tojónál. A fiókák egy
éves korukig barnás színűek. Tápláléka vízinövények
részeiből és magvaiból, rovarokból, férgekből, kagy-
lókból, apró kétéltűekből és halakból áll. Etetni nem
ajánlatos, mert a kenyérfélék, chipsek, kekszek és
egyéb szénhidrátban gazdag emberi fogyasztásra

használt élelmiszerek károsak lehetnek az egészségükre, főleg a fiatalokéra. Ha
nagyon sok ilyen táplálékot fogyaszt, akkor egy tipikus betegséget kap el, az angyal-
szárny-betegséget. Ekkor a szárnytollai kifelé állnak a madárból, szárnya nem tud
az egyoldalú táplálkozástól kifejlődni és ezek a példányok halálra vannak ítélve. Ha
valaki mégis etetni szeretné őket, a madárbarátok a kukoricát, búzát, és víziszárnyas
tápot ajánlják.
Természetétől fogva vándormadár, télen 1000 km-nél többet is megtehet.
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Fekete gólya
Testhossza 90-105 centiméter, szárnyfesztávolsága 173-205 centiméter, tömege
3000 gramm. Feje fekete, nyaka, melle és háta matt fekete, melyek fémes zöld vagy
ibolya csillogásúak. Röptében a szárnyon alul, csak egy fehér háromszög van a hó-
naljnál. A fiatal példányok csőre és lába szürkészöld, az idősebbeké piros.
Elsősorban a vizes élőhelyek közelében elterülő erdőket kedveli. Fontos számára a
háborítatlanság, az ember jelenlétét nem szereti. Élőhelyét elsősorban a fakiter-
melés veszélyezteti, hiszen a fészkét akkor is elhagyja, ha a közelben kivágják a
fákat. Országunkban a gólyafélék fokozottan védettek. 
Gázlómadárként sekély vízben kutat élelem után, előszeretettel vadászik kisebb ge-
rincesekre, vízirovarokra. Olykor a fészkelőhelye közelében elterülő mezőgazdasági
területen egerészik gémekkel, fehér gólyákkal egy csapatban.
Augusztusban ártereken, holtágakban gyülekezik, sokszor a gémekkel alkot egy
csapatot. Afrikában telel ki, majd márciusban érkezik vissza Európába.
Gallyakból álló fészkét a lombkorona alsó részébe, egy kihajló vastag ágra rakja. Ha
a fészek elpusztul, ritkán épít újat, inkább elfoglal egy másik, elhagyott fészket. A
3-5 tojásból álló fészekaljon a szülők felváltva ülnek. Miután a 30-35 napos költési
idő leteltével a fiókák kikelnek, a tojó vigyáz rájuk, míg a hím eleséget hord. Később
már felváltva hordják a táplálékot. A fiókák július közepén hagyják el a fészket és
megtanulnak önállóan táplálkozni.
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Fehér gólya

Testhossza 100-115 centiméter, álló helyzetben a magassága 110–125 cm, szárny-
fesztávolsága 155-165 centiméter, testtömege 2,2-4,4 kilogramm. Testének nagy
része fehér vagy piszkosfehér, szárny végéi feketék. Ahogy más gólyáknak, az ő lába
is hosszú, csüdje 20–25 cm. Nyaka, egyenes csőre is hosszú. A csőr hossza hímeknél
15–17 cm, tojóknál 14–17 cm. A tollazat fehér, kivéve a szárnyfedőket és a repülő-
tollakat, amelyek feketék. A mellen a tollak hosszúak és borzasok; a nyak körül gal-
lért formálnak, amelyet a párzást megelőzően mutogatnak. Írisze szürkésbarna, és
a szemet fekete bőr övezi. A kifejlett madarak csőre és lába piros, amely színt a táp-
lálékból származó karotinok adják. Nyaka, lába repülés közben nyújtott. Kikelés
után a fiókákat rövid, szétszórt, fehér pehelytollak borítják. Egy héttel későbbre a
pehelytollazat besűrűsödik. A frissen kelt fiókák lába rózsaszín, ami később meg-
szürkül. Csőre fekete, csak a hegye sötétbarna. A fészek elhagyása után a fiókák
tollazata hasonló a felnőttekéhez, kivéve, hogy a fekete tollak még barnásak. Csőrük
és lábuk fekete; végleges színüket a következő év nyarán érik el. Egyes példányok
csőrének hegye fekete marad, míg például Spanyolországban a táplálék karotintar-
talma még a fészekben bepirosítja. A tollazat kétéves korban nyeri el a felnőttkori
színezetet. A gólyák éneklés helyett kelepeléssel üdvözlik egymást. 
A gólyák szeretnek féllábon állni. A tudósok szerint így pihennek :)
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A tanösvény ligeterdejében élő 
madarak és emlősök
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A vízpart elhagyásával a tanösvény elején kis kalandparkot
és fedett tűzrakóhelyet találsz. Ezt a kis pihenőhelyet a liget-
erdő megtekintése után, visszaútban javaslom igénybe venni. 
Tőzike hercegnő most kéri, hogy rövid kis sétával tekintsd
meg a ligeterdőt, a benne élő madarakat, négylábúakat. Ezek
közül néhányat mutat most be. Először néhány védett mada-
rat, azután a fácánt és az emlősöket.

Erdei pinty 
Díszes, nagyon szépen éneklő madarunk; jókedvében pink-pink-nek hangzó han-
gokat, röptében pjü-pjü kiáltásokat hallat. A hím esőhívó hangja egyénileg nagyon
eltérő. Változatos futamokból áll, amelyekben a szakemberek szigorú szabályokat
mutattak ki.
Testhossza 14–16 centiméter, farka 63–68 mm, csüdje 17–19 mm. Szárnyfesztávol-
sága 24–29 centiméter, a hím testtömege 20-29 gramm, a tojó kisebb, 18-27 gramm
közötti. Csőre 13–14 milliméteres.
A hím olyan, mintha kékesszürke sapkát viselne: a homloka koromfekete, fejeteteje,
nyakszirtje kékes palaszürke. Szeme környéke, pofája világos rozsdabarna, begye
és melle vörhenyes. Dolmánya vörhenyesbarna, felső háta és farcsíkja élénk sár-
gazöld. A test alsó része borpiros. Szárnyán a színek csíkokban váltakoznak: a kö-
zépső szárnyfedőtollak fehérek, a két szélső kormánytoll csaknem fehér, a többi
szürke. 
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Erdei pityer
Az erdei pityer a madarak osztá -
lyának verébalakúak rendjébe és a
billegetőfélék családjába tartozó
faj. Testhossza 15 centiméter,
szárnya fesztávolsága 25-27 cen-
timéter, testtömege 18-29 gramm.
Alapszíne sötétbarna, hosszanti
foltokkal pettyezett, tompa rozs-
dasárga foltokkal. Táplálékát fő-
képpen a talajon, a fűben, avarban
keresgéli. Majdnem kizárólag ro-
varevő. Talajra készíti fészkét,
melybe 4-8 tojást rak.

Cinege
A széncinege könnyedén azonosít-
ható madárfaj, fekete fejjel és
nyaki résszel, feltűnő fehér orcá-
val, míg testének felső része olíva-
zöld színű és testének alsó részei
sárga színűek, némi eltéréssel a
különböző alfajok esetében. Nya-
ranta főleg rovarokkal táplálkozik,
ám telente táplálékának palettáját
igencsak kibővíti, többek közt ola-
jos magvakkal, vagy telelő denevé-
rek elfogyasztásával. Akárcsak az
összes többi cinegeféle, a szénci-
nege is fák odvaiban fészkel. A tojó
mintegy tizenkét tojást tojik és
egyedül kotlik rajtuk, bár a fióká-

kat mindkét szülő táplálja. A széncinegék az évek nagy többségében két fészekaljat
nevelnek fel. Fészkeiket harkályok, mókusok, menyétek támadják meg, míg élős-
ködői közt szerepelnek a bolhák. A felnőtt példányokra gyakran vadásznak karva-
lyok. A legtöbb széncinege nem vonuló madár. Kizárólag a nagyon hideg, kemény
telek elől vonulnak el. A hím némileg nagyobb a tojónál, átlagos testtömege 16-22
gramm, míg az utóbbiak 14-20 grammot nyomnak. A széncinege 14 centiméter
hosszú, szárnyfesztávolsága 22 centiméter. A hím hasán éles fekete csík (nyak-
kendő), a tojó hasán vékonyabb fekete csík látható. Kora tavasztól a jellegzetes
„nyitni-kék, nyitni-kék” hangjáról ismerhető fel.
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Egerészölyv
Testhossza 50-57 cm, szárny-
fesztávolsága pedig 110-130
centiméteres. Az egerészölyv
nehéz, közepes vagy nagy ter-
metű, széles szárnyú és rövid
farkú madár. A tojó nagyobb
és testesebb a hímnél. Színe-
zete változó, a sötétbarnától a
majdnem fehérig terjed, ami
egyedülálló az európai raga-
dozó madarak között. Gyak-
ran vitorlázás vagy vadászat
közben figyelhető meg. Az

egerészölyv hangja ragadozó madárhoz képest igen zajos, különösen tavasszal.
Főleg hangos, miákoló, ereszkedő “kiijő” hangját hallatja (a szajkó nagyon ügyesen
utánozza!); elsősorban röptében szól.
Főként kis termetű emlősöket zsákmányol, de nem veti meg a többi gerincest, a ro-
varokat vagy a gilisztákat sem. Nyílt vidékeken, mezőkön, legelőkön, vizenyős terü-
leteken vadászik, és a közeli erdőben fészkel. Olyan helyeken is vadászik, ahol az
ember gondoskodik arról, hogy a növényzet ne nőjön magasra. Táplálékát majdnem
mindig ezeken a területeken keresi.

Nagy fakopáncs (tarkaharkály)
Testhossza 22-23 centiméter, szárnyának fesztávol-
sága 34-39 centiméter, testtömege 70-100 gramm.
Feje teteje, nyaka és háta fekete: a fekete bajuszsá-
vot fekete sáv köti össze a tarkóval A két látható
szélső faroktolla fehér, fekete pettyekkel vagy sá-
vokkal. A fiataloknál a bajuszsávot a tarkóval össze-
kötő sáv vékonyabb, gyakran nem is ér el a tarkóig.
Fartájéka és alsó farokfedői skarlátvörösek.
Évente egyszer költ. Nászidőszakban a hím jelleg-
zetesen dobol a korhadt fákon. Territóriumán belül
több odút is készít, de csak egyben fészkel. A tojó
6 tojását az odú alján levő faforgácsra rakja. A kot-
lás 14-16 napig tart. Mindkét szülő üli a tojásokat.
A fatörzsön táplálkozó fajok többségéhez hason-
lóan télen is megtalálja táplálékát, ezért nem
vonul el. Télen kóborló, de soha nem megy messze
előző évi költőhelyétől.
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Feketerigó

Te s t h o s s z a
23,5-29 centi-
m é t e r ,
szárnyfesztá-
volsága 34–38
centi- méter,
súlya 80–125
gramm. A hím
fényes, fekete
tollazatú, bar-
násfekete lá-
bakkal, sárga
színű pupilla körüli gyűrűvel, és narancssárgás csőrrel, a tojó kormos barna színű,
fakó, sárgásbarna csőrrel, barnásfehér torokkal és egy halvány folttal a begyén, míg
a fiatalok az első vedlésig testük felső részén halványan, mellükön erősebben pety-
tyezett mintájúak. Az első éves hímek hasonlítanak a felnőtt hím egyedekre, de sö-
tétebb csőrük van és halványabb a pupilla körüli gyűrűjük, szárnyaik inkább barna
árnyalatúak, szemben testükkel, amely fekete tollazatú. Kiváló énekes, csak nappal
énekel, de nagyvárosokban a megvilágítás hatására éjszaka is lehet hallani a hang-
ját. A hímek csőre valamilyen módon sötétebbé válik telente.  

Fácán
Testhossza 53-89 centiméter,
szárnyfesztávolsága 70-90 centi-
méter, testtömege 750-1300
gramm. Nagy zajjal, de jól repül.
A kakasok jellegzetessége a fel-
tűnően hosszú, színes farok és a
szem feletti fehér folt. A fácán-
tyúkok színezete szerényebb a
kakasokénál, tollazatuk fakó,
nincs rikító színezetük.
Gyommagvakkal és ízeltlábúak-
kal táplálkozik. Az éjjelt szereti a

fákon tölteni, mert ott biztonságban érzi magát. A talajra készíti fészkét. Fészekalja
12-18 tojásból áll, melyen 22-28 napig kotlik. A kikelt egyedek mintegy fele kilenc -
hetes kora előtt elpusztul, a felnőttkorig pedig csupán a fácánok mintegy 30%-a jut
el. De vajon miért?  A hároméves kort a fácánok alig 5%-a éri meg, teljes állomány-
csere ötévente következik be.
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Őz
Az őz testhossza 95-
135 centiméter, farka
nagyon rövid, mind-
össze néhány centi-
méter, tömege
Közép-Európában 15-
30 kilogramm. A ba-
kokat kis agancsuk
alapján egyértelműen
fel lehet ismerni. Me-
redeken emelkedik ki
a homlokból, és az
igazi szarvasokénál
kevésbé irányul hátra,
inkább felfelé. Na-
gyon finom alkatú,

kecses testével, vékony, hosszú lábával és hosszú, karcsú nyakával az őz a szarvas-
félék legkisebb európai képviselője. A fiatal bak homlokán először többnyire egy
kicsi, kívülről gyakran alig látható dudor, csap fejlődik, ezt télen ledobja. Az első
igazi agancs egy körülbelül 10 centiméter hosszú nyárs, amely néha már el is ága-
zik, ezt a fiatal állat télen veti le. De csakhamar megindul az új agancs fejlődése az
úgynevezett rózsatőről. Az agancs tavasz végéig nő, szőrös bőrrel fedett, ezért sok-
kal vaskosabbnak és erősebbnek néz ki, mint amilyen valójában.

Vaddisznó
Testhossza 90-200 centiméter, farka vékony, 15–40 cm hosszú, marmagassága 55-
110 centiméter, testtömege 50-190 kilogramm (kanok) és 44–160 kg (kocák).
A vaddisznó családi közösségekben, csapatokban jár, ezt kondának nevezzük. A csa-
pat magját az idős koca jelenti, a süldőkkel és a malacokkal. A kanok csak a szapo-
rodási időszak kezdetekor csatlakoznak a kocákhoz.
Az egyes kondák ragaszkodnak tanyahelyeikhez, ha ott nem nagyon zavarják vagy
üldözik (vadásszák) őket. Mindennap oda térnek vissza, pihennek a sűrűben vagy
dagonyáznak az iszapos tócsákban. Estefelé megélénkül a konda, és a disznók táp-
lálkozni indulnak. Óvatosan közelednek az erdőszélhez, közben minden irányban fi-
gyelnek. Ilyenkor szinte nesztelenül képesek mozogni, míg máskor, például
menekülés során, nagy zajjal törtetnek át a sűrűségen. Ha elfogy a táplálék, mesz-
szire elkóborolnak, hogy új táplálkozóhelyeket keressenek. Többnyire lassú ügetés-
sel haladnak, de ha menekülnek, bukdácsoló galoppba csapnak át. Ezt azonban
csak rövid távon, többnyire csupán néhány száz méteren tudják tartani. Jól úsznak,
ezért nagy folyók vagy tavak szigetein is megtelepedhetnek.
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Ha különösen bőséges táplálkozóhelyre bukkannak, ott gyakran nagy csapatba ve-
rődnek össze. A konda tagjai ismerik egymást, és sivalkodó, röfögő hangon kom-
munikálnak egymással. A vaddisznóknak egészen eltérő hangjaik vannak, ezek
jelentését csak a tapasztalt szakemberek értik. A látás náluk alárendelt szerepet
tölt be. Apró szemükkel gyengén látnak, inkább hallásukra és rendkívül érzékeny,
ormányszerű orrukra hagyatkoznak. Ez utóbbival túrnak, amikor férgek, ízeltlábúak,
stb), illetve gumók, esetleg gombák után kutatnak. Csaknem korong alakú orrukkal
fel tudják szaggatni a talajt, ugyanakkor meg is érzik, ha ott valami ehető akad.

Vörös róka
A vörös róka testhossza 45,5–90 centiméter, farokhossza 30–55,5 centiméter. Test-
tömege 3–14 kilogramm. Feje széles, homloka lapos, hirtelen keskenyedő arcorra
hosszú és keskeny. Szemei ferdén nőnek; felálló füleinek a töve széles, felül kihe-
gyesednek. Törzse karcsú, végtagjai rövidek és vékonykák. Farka hosszú és bozon-
tos.
Általában vöröses-sárgás barna a színe, felülnézetben inkább rozsdavörös a bun-
dája, a hasa és a végtagok belső oldala pedig fehéres. Sárgásvörös szőrméje sűrű
és puha. Homlokán, vállain és háta hátulján a farok tövéig fehéren foltos; ajka, pofája
és torka ugyancsak fehér. A végtagokon fehér sáv vonul lefelé, a fülek a mancsokhoz
hasonlóan feketék. Esetenként a farok hegyén fehér szálak nőhetnek vagy éppen
teljesen fehér a farka. Évente kétszer váltja a szőrét, ami az április-május, illetve
október-november hónapokban zajlik le. 
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Mezei nyúl
Testhossza 50-70 cen-
timéter, farokhossza 7-
11 centiméter, test-
tömege 2500-6500
gramm. Színe szürke.
Hátsó, erős lábai segít-
ségével képes akár a
70 kilométer/órás se-
bességet is elérni. Feje
karcsúbb és nyújtot-
tabb, mint az üregi
nyúlé. Füle hosszúak. A
hátsó lábaikon 4 ujj,
míg a rövidebb mellső
lábakon 5 ujj található.
Jellegzetes menekülő

állat, amit a hosszú fül, nagy szem, kifinomult szaglóérzék és hosszú lábak is je-
leznek. Veszély közeledtekor meglapul egy gödörben, fülét hátra engedi. Alkonyat-
kor, miközben legel, feltűnően lassan mozog, és laposan a földhöz simul.
Magányosan él. Csak a szaporodási időben látható párosával vagy kisebb csopor-
tokban.
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Ligeterdőnk fái és virágai
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A neve igazán jellemzi ezt az erdőt. A keményfás ligeterdőt
nehezen megmunkálható fák alkotják, így a kocsányos
tölgy, magyar kőris és vénic szil. Bokrai közül a veresgyűrű
som termése keserű, ám de gyógyhatású és megtalálható
a kányabangita is. 
Növényei a víz, mocsár melletti üde talajt kedvelik, pl.  a ligeti
csillagvirág, salátaboglárka és végül, de nem utolsó sorban
itt van a hercegnő családja, a nyári tőzike család, amely nyá-
ron virágzik. 

Kocsányos tölgy
A kocsányos tölgy a laza, többnyire közepesen mély rétegű
szikla- és vályogtalajokat, az enyhe teleket kedveli. Kedvező
körülmények között a kocsányos tölgy akár 800–1000 évig is
élhet. Április-májusban virágzik. A magányos fák koronája
magasan boltozatos és széles, félgömb, illetve gömb alakú,
csaknem a törzsig visszazárt, tömött és egyenletesen leveles.
Ágrendszere feltörekvő, ágai messze szétterülnek. Zárt állo-
mányban 45 m-t is elérő, egyenes törzsű, keskeny koronájú
fa. Kérge mélyen barázdált, sötét színű. A fiatal fák kérge
még sima, később finom barázdák jelennek meg rajta, és
ezek mély repedésekké fejlődnek, miközben színe közép-
szürkéről sötétszürkére vált. Zöldesbarna, kissé viaszos
fényű vesszői kopaszok. Rügyei eleinte gömbölydedek,
majd kihegyesednek.
Levelei kopaszok vagy csillagszőrösek, a levéllemeze
visszás-tojásdad, a levélalap két fülcimpa alakban
végződik. A levelek rövid nyelűek, majdnem nyél nél-
küliek (2–6 mm), szinte ülők. A levéllemez tagolt, a ta-
goltság mértéke a lemez csúcsától a válla felé haladva
nő, karéjostól egészen az osztottig. A levélszél ép.
Porzós virágzata 2–4 cm hosszú. A porzós virágok
kettősbogas barkavirágzatba rendeződnek. Apró, ter-
mős virágai 1–5-ösével közös, hosszú nyélen ülnek.
A kettősbogas virágzatnak csak a középső, a főten-
gelyen lévő tagja marad meg, az oldaltengelyek vi-
rágai redukálódnak. A virágzat tövén csésze szerűen
ülő kupacs csak egy termést tart. Makkját korábban
a sertésekkel etették, olaja nem szárad. Gubacsából
vas hozzáadásával tintát készítettek. Fája sötétbarna,
kemény, ellenálló, szép rajzolatú, értékes. Kérgében
sok a cseranyag. 
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Magyar kőris
A magyar kőris vagy pannon kőris az
olajfafélék családjába tartozó fa faj, a
Dél-Európában honos keskenylevelű
kőris alfaja.
Egyéb nevei: „feketerügyű”, a „barna -
rügyű”, illetve a „hegyi” és a „lapályi”
kőris. 2006-ban az év fája volt Magyar-
országon.
A hazai keményfaligetek jellemző elegy-
fája. 35 méter magasra is megnőhet,
törzsének kerülete elérheti a hat és fél
métert. Kérge a magas kőrisnél hama-
rabb (25-30 éves korban) elveszti sima-
ságát, és a barnásszürke héjkéreg
nemcsak hosszant, hanem kereszt-
irányban is sűrűn repedezik. Vesszői
sötét- vagy olajzöld színűek, fénylők, a
para szemölcsök kerekdedek, a levélri-
pacsok keskenyek.
Rügye vöröslő sötétbarna–rókavörös, vi-
rágzata egyszerű fürt. Tizenöt-huszonöt
centiméter hosszú, hét-tizenegy lán-
dzsás, kihegyezett levélkéből álló ösz-
szetett leveleiben a levélkék ékvállúak,
a szélük elálló fűrészfogú. A levelek fo-
nákja kopasz. Ősszel lombja sárgára
vagy ibolyásvörösre színeződik.
Lependék termésének csúcsa kerek-
ded.
Fája csontfehér színű, kiváló minősége
miatt a fát „szívós kőrisnek” is nevezik.
Anyagának rugalmassága miatt régeb-
ben az íjkészítés fontos alapanyaga volt.
A második világháború idején a magyar
kőrisből légcsavarokat is gyártottak re-
pülőgépekhez. Napjainkban sportsze-
rek gyártására, furnér és rétegelt
lemezek készítésére használják, emel-
lett hordókat is készítenek belőle. Jó
minőségű, nagy fűtőértékű tűzifa. 
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Vénic szil

A vénic szil a kétszikűek osztályának a csalánvi-
rágúak rendjébe, ezen belül a szilfafélék család-
jába tartozó fa. Egyéb elnevezései: Kocsányos,
lobogós, vagy nyolchímű szilfa, szúnyogfa.
Közepes termetű fa, legfeljebb 25 méter ma-
gasra nő meg. Törzse erősen ágas, térgörbe, alul
nagy terpeszekkel. Kérge barnásszürke, hálóza-
tosan repedezik. Koronájára a szabálytalan alak
jellemző, szabad állásban az alsó ágak lehajla-
nak. Hajtásai vékonyak, barnák, fénylők. Ellipti-
kus levelei váltakozó állásúak, 7– 13 cm hosszúak, fonákjuk enyhén szőrözött. A
levélszél kétszeresen, élesen fűrészes. Virágai változó méretű kocsányon csünge-
nek, levélhónalji csomókban nyílnak, színük zöldesvörös. Lependék termése van.
Márciusban lombfakadás előtt virágzik. Termése májusban érik. Sárgás az őszi
lombszíneződése.

Veresgyűrű som
A veresgyűrű som 2-4 méter magas, terjedő
tövű cserje, vesszőszerűen felálló, részben
visszahajló ágakkal. A kéreg hossz- és ke-
resztirányú repedésekkel kis mezőkre tago-
lódik, kellemetlen szagú. Vesszői
rányomottan rövid szőrösek, fényes vörösek
vagy vörösbarnák, később lekopaszodók és
olajbarna színűek. A levelek átellenes állá-
súak, rövid szőrös nyelük 10 milliméter

hosszú, felül csatornásan bemélyed, a levelek tojás alakúak vagy elliptikusak, válluk
kerek, csúcsuk kihegyezett, 8-10 centiméter hosszúak, felül olajzöldek, fonákjukon
fénytelen és laza, bodros szőrösek. Fehér virágai lapos állernyőkben nyílnak, ter-
mése kékesfekete és enyhén mérgező. A virágzási ideje május–június között van.
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Vadcseresznye
A vadcseresznye 15–30 m magasra is meg-
növő lecsüngő ágú fa. Törzsének átmérője
a másfél métert is elérheti. A fiatal példá-
nyok csúcsdominanciája erős, az így kiala-
kuló kúpszerű lombozat később
legömbölyödik. Gyorsan növő, viszonylag
rövid életű (~80 év) faj. Fényes, vöröses
barna kérge vékony, vízszintes csíkokban
hámlik. Levelei szórt állásúak, elliptiku-
sak, fűrészes szélűek. Lombhullató, a le-
velek ősszel narancssárgára, rózsaszínre
vagy vörösre színeződnek lehullás előtt. A

levélnyélen a levélváll közelében két vöröslő mirigyszemölcs található. Kétivarú vi-
rágai a lombfakadás előtt nyílnak 2-5 tagú csomókban, fehérek, hosszú kocsányon
lógnak, ötszirmúak. A virágokat méhek porozzák be. Gyümölcse apró, előbb sárga,
majd élénkpiros színre érik be. A termésen kívül a növény minden része enyhén
mérgező, cianogén glikozidokat tartalmaz. 

Nyárfa
15–50 méteresre is megnő, törzsé-
nek átmérője elérheti a 2,5 métert.
A fiatal fák kérge sima, színe a fe-
hértől zöldesig vagy sötétszürkéig
bármilyen lehet. Néhány faj kérge
öregkorára mélyen barázdálódik.
A levelek mérete még az egyes
fákon is nagyon eltérő lehet: a kis
levelek főként az oldalágakon, a na-
gyobbak az erősebb ágakon nőnek.
Sok faj levelei ősszel sárgára vagy
világos arany árnyalatúvá színeződ-
nek. A levelek rombusz alakúak, a
szélük karéjos vagy fogas, a nyelük
hosszú.
Virágai a sallangos murvalevelek
hónaljában ülnek, laza barkavirág-
zatban.
Mindegyik faja lombhullató. Gyor-
san nőnek. A szikesedő homoktala-
jok és a folyóparti füzesek jellemző
fája. Virágait a szél porozza be.
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Kányabangita
A kányabangita hazánk egyes nedves terü-
leteinek, ártereknek, lápos élőhelyeknek
jellemző cserjéje. A bokortanyás térségben
kifejezetten ritka; csupán területünk keleti
részének lápos élőhelyei környezetében
fordul elő. Ahol viszont jelen van, már
messziről is könnyű kiszúrni, legalábbis az
év megfelelő szakaszában.
Megfigyelésére az egyik kedvező időszak
május vége, a virágzási idő. A fehér virág-
tányérok könnyen megkülönböztethetők a
bodzáétól (amely kb. ugyanebben az idő-
ben virít), ugyanis a virágernyő szélén „túl-
méretezett” fehér meddő virágok
találhatók. Talán még ennél is feltűnőbb a
növény az őszi lombszíneződéskor, amikor
messze kirí a vörös minden árnyalatában
játszó leveleivel, de még télen is könnyű
megismerni lecsüngő ernyőben álló apró
skarlátvörös, leveses húsú csonthéjas ter-
méseiről. Maga a cserje meglehetősen

nagyra (5-6 m) képes megnőni, ritkán fa alakú. Ágai általában ívesen kihajlók, há-
romkaréjú levelei a (hegyi) juharra emlékeztetők. 
A kányabangita fontos gyógynövény; ősszel vagy tavasszal gyűjtött kérgének főzetét,
vagy a belőle készített tinktúrát használják. Nem ehető növény!

Hamvas szeder
Egy méter magasra nő. Vesszői íveltek, apró tüskék-
kel teli hajtásai áthatolhatatlanok. E hajtások a vad
szedernél kevésbé szúrósak, vékonyabbak.
Levelei hármasok, tojásdadok; a levélszél kétszere-
sen fűrészes. Az alsó levél általában aszimmetrikus.
2–2,5 cm-es, fehér virágai az oldalhajtások csúcsán
nyílnak. Május–júniusban virágzik. Virágzás után a
csészelevelek felhajlanak.
Lédús, savanykás termése augusztus–szeptember-
ben érik. E hónapokban folyamatosan terem.
Leveléből teát készítenek. Kékes színű, hamvas ter-
mése többféle étkezési célra is használható, emel-
lett fontos vadtakarmány. 
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Fehér fűz
A füzek álló- és mozgóvizeink környékének meg-
szokott karakteres növényei. Víztűrésük többek
között annak köszönhető, hogy az elárasztás ide-
jén törzsük víz alatti részén preformált gyökere-
ket fejlesztenek, amelyek a víz felső, oxigénben
dús rétegében elbokrosodva részben átveszik a
levegőtlenné vált talajban lévő gyökérzet szere-
pét. Általában nyirkos talajt kedvelnek (a pangó
vizet is tűrik), de normál viszonyok között is jól
fejlődnek.
Némely fajta 20-25 méterre megnövő, terebélyes,
csaknem mindig tőtől ágasfa. Levelei lándzsások,
a fonákjuk rásimuló ezüstös selyemszőrös. Por-
zós barkái és termős füzérvirágzatai nem díszí-
tenek.

Fekete bodza

Rendszeresen megtalálhatjuk az árokpartokon, útszéleken, az akácosokban, a boly-
gatott „romtalajokon”, az erdőszéleken és – mivel a szennyezett levegőt jól tűri – a
városokban is. 3–10 m magasra megnövő terebélyes cserje vagy fa. Egyéves ágai
zöldek, a többévesek szürke kérgűek, paraszemölcsösek. Kismértékben hashajtó,
nagymértékben mérgező a bogyója. Virágjából egészséges szörp készíthető.
A terebélyes bokor vesszői ívesen lehajlóak, a vesszőket eltörve láthatóvá válik lágy,
fehér belük. Levelei sötétzöldek, az ágakon egymással szemben helyezkednek el,
páratlanul szárnyasan összetettek, szélük fogazott. Virágai aprók, krémfehérek, jel-
legzetesen illatosak, a virágzat bogernyő. A termés fekete színű csonthéjas bogyó.
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Ligeti csillagvirág
A ligeti csillagvirág (Scilla vindobo-
nensis) a spárgafélék családjába és a
csillagvirágformák alcsaládba tartozó
nemzetség. Nagyjából 90 faj tartozik a
nemzetséghez. Hagymás, évelő növé-
nyek. Virágaik általában kék színűek,
de fehér, lila és rózsaszín virágú fajok,
alfajok és változatok is léteznek. A
legtöbb faj kora tavasszal virágzik, né-
hány viszont őszi virágzású. A hazánk-
ban őshonos csillagvirágok védettek.

Salátaboglárka
5–15 cm-es szára elheverő. Hosszú nyelű levelei szív vagy vese
alakúak, kopaszok, zsírfényűek, csipkések vagy ép szélűek. A
szárlevelek hónaljukban gyakran sarjrügyek fejlődnek.
Napsárga, 2–3 cm átmérőjű virágainak három–öt, ritkábban
akár hét elliptikus csészelevele van. A sziromlevelek száma
8–12, keskeny elliptikusak, tompák, színük a középsárgától
a sötétsárgáig változik (fiatalon élénkebb, később kifakul). A
virágban sok porzó- és számos termőlevél fejlődik.
Termése többnyire gömbös, kocsányos, enyhén szőrös asz-
mag.

Kereklevelű repkény
Gyorsan terjed, ahogy messzire kúszó szárai legyökerez-
nek. Szárai elfekvők, a virágzó hajtásrész 15–30 centimé-
ter magasra felemelkedik. A hajtás keresztmetszete
nagyjából négyzetes. Gyökere vékony, szétterülő.
Csipkés szélű levelei keresztben átellenesek, 1–3 centimé-
ter hosszúak. A szár alsó részén általában vese alakúak, a
felálló száron kissé szíves vállúak, tojásdadok. Irtásréte-
ken, napsütötte helyeken levelei kisebbek és kopaszok, sö-
tétbíbor hajtásain sötétebbek a virágok. Az árnyasabb
erdőkben a virágok halványabbak, levelei szőrösek.
Kétajkú, általában halvány ibolyaszínű, ritkábban rózsa-
színes vagy fehér virágai a felső levelek hónaljában cso-
portosulnak, akár hat virág is egy csomóban. A virágok
pártái egy, másfél centiméter hosszúak. Kora tavasztól
júniusig virágzik.
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Nyári tőzike
Tanösvényünket a nyári
tőzikéről neveztük el.
Ennek oka, hogy a Szi-
get-csücske Termé-
szetbarátok Egyesülete
2007. év nyár elején ala-
kította ki a tanösvényt, s
abban az időben nagyon
sok gyönyörű nyári tő-
zike virágzott több he-
lyen a ligeteredőben és
az erdő szélén. Ezért
lett a neve Tőzike tanös-
vény. Sajnos ma már egyre kevesebb található belőle az erdőben, de fellelhető egy-
két helyen. 

A nyári tőzike 35–60 cm magas,
többnyire csoportosan tenyésző
hagymás évelő. A hagyma átmérője
25–40 mm. 3-4 kékeszöld levele
30–50 cm hosszú, legfeljebb 2 cm
széles. A tőkocsány rendszerint
nem hosszabb a levélnél. Többnyire
3-5 virágot hoz. Virágában a 6 sza-
bad, harang alakban összehajló le-
pellevél egyenlő hosszú (10–18
mm). Csúcsukon sárgás vagy zöl-
des folt van. A virágok bókolók,
melléklepel nélkül. A virágzat
hosszabb, mint a fellevél. A mag-
ház alsó állású 1 bibeszállal, a por-
zók száma 6. Termései húsos

toktermések. Nyirkos vagy nedves réteken, ártéri erdőkben, nedves, időszakosan
elárasztott, tápanyagdús, humuszos agyag-, illetve vályogtalajokon nő. Magyaror-
szágon a puhafaligetek (fűz, nyár, éger) védett növénye. Április-június között virágzik.
Rovarok porozzák meg.
Az év vadvirága 2013-ban a nyári tőzike (Leucojum aestivum L.) volt.
A nyári tőzike magjai ősszel csíráznak. Levelei csak tél végén vagy kora tavasszal
jelennek meg. Egyedfejlődése viszonylag lassú, a fiatal példányok kétéves korukig
1–2 levelet fejlesztenek, melyek szélessége 2–5 mm. A második évtől „szubadult”
(nem teljesen felnőtt) stádiumba lép, mely akár az 5 éves korig is tarthat.
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Nád
A nád évelő fűféle, messze kúszó
gyöktörzzsel és hosszú, föld feletti in-
dákkal. Szára mereven felálló, 1-4
méter magas és alján 2 centiméter
vastag. Levelei szürkészöldek, lapo-
sak, szélük metszően éles, 15-30
centiméter hosszúak és 1-3 centimé-
ter szélesek. A levéllemez tövén nyel-
vecske helyett szőrkoszorú található.
A virágok 20-50 centiméter hosszú,
sötét- vagy sárgásbarna, terebélyes,
sokvirágú, felül kissé visszahajló bu-
gában nyílnak. A füzérkék 10-50 mil-
liméter hosszúak, 3-6 virágból állnak. A nád részei: mellékgyökérzet; gyöktörzs;
párhuzamos erezetű levelek; üreges, bütykös el nem ágazó szár, bugavirágzat.

Sárga nőszirom
Vastag, húsos gyöktörzsű, évelő növény. Tő-
állású levelei két sorba rendezettek, szür-
készöldek, kard alakúak, hosszú hegybe
keskenyednek, 1-4 centiméter szélesek, alig
rövidebbek, mint a virágzatot hordozó erő-
teljes, 50-100 centiméter magas, hengeres
szár. A forrt leplű sárga virágok többesével
fejlődnek rövid, zöld murvalevelek hónaljá-
ban. A két körben álló lepelcimpák feltűnő
módon eltérnek. A három külső nagyobb,
tojás alakú, hátra hajló, széles körmén
barna rajzolattal; a három belső rövidebb és
keskenyebb, szálas és mereven felálló. A 3
porzó a 3 lapos, sziromszerű, csúcsán két-
hasábú, sárga bibeszál alá simul. A bibe-
szálak hosszabbak a belső lepelcimpáknál.
Termése 4-7 centiméter tok, amelyben szá-
mos világosbarna színű mag található.
A sárga nőszirom vizek partján, mocsarak-
ban, liget- és láperdőkben, vízzel borított vagy
időszakonként elárasztott, tápanyagban gaz-
dag, mérsékelten savanyú talajokon nő. A vi-
rágzási ideje május–június között van.
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Mocsári nefelejcs

A mocsári nefelejcs (Myosotis palustris) kb. 30cm-es maximális magasságot elérő
évelő növény, mely a mocsaras területek, tavak partján, néhány cm-es vízmélységű
területeken gyakori. Bokros növekedés jellemzi, dús levélzetével, valamint apró vi-
rágaival igazán kedves látvány. Levélzetét közép zöld színű, hosszúkás, kissé ke-
rekded levelek alkotják. 

Fehér madársisak
A fehér madársisak (Cephalanthera damaso-
nium) az egyszikűek (Liliopsida) osztályának
spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, ezen
belül a kosborfélék (Orchidaceae) családjába
tartozó, Magyarországon védett növényfaj.
A fehér madársisak 15–50 cm magas, lágy-
szárú, évelő növény. A talajban rejtőző gyök-
törzse (rizómája) vízszintes helyzetű, gyakran
elágazó. 3-6, a szárhoz hüvellyel kapcsolódó
lomblevele tojásdad vagy tojásdad-lándzsás
alakú, az alsók jellemzően szélesebbek. A le-
velek 4,5-7,5 cm hosszúak és 2-3,5 cm szé-
lesek, szélük ép, erezetük párhuzamos.
Április végétől június végéig nyílik. Murvale-
velek hónaljából kinővő 3-10 virága laza für-
töt alkot. Legalább a 3-4 alsó murvalevél
hosszabb, mint a magház, de a felsők is kb.
akkorák; a legalsó szárlevélszerű, 3,5-6,5 cm
hosszú. A teljesen szét nem nyíló virágok fe-
hérek, de ismert krémszínű (lus. ochroleuca)
változata is. 
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Hússzínű ujjaskosbor
A hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incar-
nata) a kosborfélék családjába tartozó, Eurá-
zsiában honos, nedves talajú réteken élő,
Magyarországon védett növényfaj.
A hússzínű ujjaskosbor 20-60 cm magas,
lágyszárú, évelő növény. Ikergumói a talajban
találhatók. Szára vastag, belül üreges. 5-7
szárlevele (keskeny-) lándzsás alakú, maxi-
mum 10-15 cm hosszúak, 1,3-2,5 cm széle-
sek. A virágzat murvalevelei zöld színűek,
néha bíboros futtatással, szálas-lándzsások.
Május-júniusban virágzik. Virágzata nyúlánk,
hengeres, tömött fürt, amelyet 15-40, hófe-
hértől a húsvörösig terjedő színű virág alkot.
A mézajak 4,5-8 mm hosszú, 6-9 mm széles,
széle durván csipkézett, nem, vagy csak alig
háromkaréjú; közepén szabálytalan, ibolyás
vagy sötétrózsaszín, vonalas-pöttyös mintá-
zat látható. Sarkantyúja enyhén lefelé görbül;
hossza 6-9 mm, vastagsága 2-3 mm.
Termése 12-16 mm hosszú, 4,5-5,5 mm vas-
tag toktermés, benne átlagosan 6700 (2270-
27000) apró maggal.

Fekete nadálytő
A fekete nadálytő népies nevén forrasztófű, ösz-
szeforrasztófű, sarkosfű, összeplántálófű, na-
dálygyökér, madárgyökér vagy feketegyökér.
Évelő növény, a nedves helyeket kedveli, réteken
vizes gödrökben gyakran előfordul. Gyökerei
2,5–3 cm átmérőjűek, mélyen helyezkednek el a
talajban, színük sötétbarna vagy fekete, felvágva
belül fehér, esetleg sárga, nyálkás tapintású. A
szár alul dúsan elágazó, a szárlevelek nyélre
futók. Levele széles, érdes, hegyes csúcsokban
végződik, bogernyős virágzata bíbor vagy rózsa-
szín, esetleg sárgásfehér. Egész nyáron virágzik.
A gyökereket tavasszal vagy ősszel, leveleit vi-
rágzáskor kell gyűjteni, és körültekintően szárí-
tani. 

37természetbarátoknak



Zöldes sarkvirág
A zöldes sarkvirág 25–60 cm magas lágyszárú,
védett évelő növény. A földben két, 2–4 cm hosz-
szú, nyújtott ovális formájú gumója van. Szára
vékony, egyenesen felálló, kissé bordázott. Két
vagy három tőlevele 10–20 cm hosszú és 3–8 cm
széles, ovális, sötétzöld színű, fényes felületű és
nyéllel kapcsolódnak a szárhoz. Szárán néhány
apró, váltakozva elhelyezkedő, ülő helyzetű,
keskeny, hegyes szárlevél is található.
Május-júniusban virágzik. Kis, 1–2 cm-es zöl-
desfehér, illatos virágai laza fürtöt alkotnak,
amelyben 9-32 virág található. Külső lepelleve-
lei (szirmai) 7-15 mm hosszúak, 5-7,5 mm szé-
lesek, míg a belső lepellevelek hossza 7-11
mm, szélessége 1,8-4 mm. Az oldalsó két külső
lepellevél kétfelé szétáll, a többiek felül sisak szerűén összeborulnak. A mézajak
hosszú (10–16 mm) és egészen keskeny, ívesen hajló, osztatlan; vége sárgászöld.
Hosszú, 18–27 mm-es, egyenes vagy lefelé ívelő, zöldes végű sarkantyúja a végén
kissé kiszélesedik, vége tompa. Portokjának két rekesze távol van egymástól és kis
szöget zárnak be egymással. Illata nincs, vagy csak nagyon enyhe.
Termése felfelé álló, 14-19 mm hosszú és 3,5-6 mm széles toktermés, amelyben
átlagosan 5300 (3000-9500) egészen apró mag található. 

Nőszőfű 
A nőszőfű (Epipactis) mintegy 70, földi életmódú orchi-
deafajt magába foglaló növénynemzetség. Erdei tisztá-
sokon az aljnövényzetben találhatók, meszes talajon,
vagy tenger közeli nedves dűnéken. Nálunk, a Tőzike ta-
nösvényen széleslevelű nőszőfű található. Védett.
Húsos, kúszó rizómáik hajtásokat növesztenek, me-
lyekből 20–70 cm-es szárak nőnek a következő ta-
vaszra.
Négy-nyolc váltakozó állású, lándzsás leveleik a növény
felső része felé fokozatosan rövidülnek. A levélszélek
épek, a csúcs hegyes. A kevesebb klorofillal rendelkező
fajok levelei kékes-lilásak.
Kétoldali szimmetriát mutató színes virágaik végálló
fürtben nőnek. A három csészelevél és a két oldalsó
pártalevél tojásdadok, végükön kihegyesedőek. Színük
zöldesfehértől ibolyaszínig, illetve liláig terjed.
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Réti iszalag
Inkább mészkedvelő, ártéri réteken, lápréteken, ka-
szálóréteken, legelőkön, szikes réteken, hegyi réte-
ken, cserjésekben, száraz tölgyesekben, szikes
erdőtisztásokon, erdőszéleken, löszgyepekben talál-
kozhatunk ezzel a védett növénnyel.
Egyszerű vagy elágazó szárú 20–80 cm magas nö-
vény. A szár és a virágkocsány bársonyosan szőrös.
Levelei átellenesek (ritkán hármas örvben állók),
lándzsások vagy tojásdadok (5-10x2-6 cm), az alsók
ékvállúak, a felsők szíves vállal ülők, rendesen csó-
nak szerűen öblösek, merevek. A levelek a fonák ol-
dalerezetén és az éleken pillás-szőrösek. Bókoló,
kéktől a sötétliláig változó színű virágai magánosan
vagy 2-3-ával fejlődnek. A lepel 4(-5) 0,5-1,2 cm szé-
les, 2–5 cm hosszú cimpára tövig hasadó. A cimpák
gyakran megcsavarodnak, hátukon 3-6 kiálló hosszborda húzódik, a szélső bordákon
kívül bársonyos-szőrösek. Május-június elején virágzik. Porzó és termő számos,
gyapjas. Termései repítőszőrös aszmagok.

Aki május, június hónapban látogat el a liget-
erdőben, az gyönyörködhet az akkor nyíló
gyöngyvirágok látványában is. 
A ligeteredőben egy multipontos geoláda is ta-
lálható, melyek pontjait a GPS kódok megadá-
sával lehet megtalálni, a mobileszközöd
segítségével.  

A ligeterdőt nagyobb útvonalon is bejárhatod a tőzike jelzést követve!  

Reméljük tetszett a tanösvény! Séta végén kipihenheted fá-
radtságodat a kis pihenőparkban, kipróbálhatod a köteles
játszóeszközöket is. Várunk vissza más évszakokban is a nö-
vények, állatok megfigyelésére!
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