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8 Barangolasok Homokorszagban 1.

Muninyi Gabriella

A Csipak semlyck cs a Madanisz-to

M6rahalom, 1999

A kiadvany a Soros Alapftvany es M6rahalom varos Onkormanyzatanak
tamogatasaval kesztilt.

Az anyaggyiijtes kozben nyujtott segitsegeert koszonetet mondunk:
Dr. Csizmazia Gyorgynek,
N emeth Csabanak,
Ivanics Gabomak es
Varvolgyi Palnak.

Lektoralta: Dr. Csizmazia Gyorgy

Fot6k:
Kois Janos es Muranyi Gabriella felvetelei,
valamint a felhasznalt irodalomb61 val6k.

Kesziilt: a GOLDPRINT Kft. nyomdajaban 50 peldanyban
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M6rahalom foldrajzi viszonyair61
Csipak semlyek
A Madanisz-t6
Ilyennek lattuk mi ... Cam6rahalmi diakok irasaib61)
Nehany kerdes barango16knak

1. kep: M6rahalmi tanya
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Utrava16 ajanhis
Morahalom monognifiajaban irtam: "Embernek es foldnek, sziromnak s
madarnak egy a sorsa, mindanket megszabja az ida sa Termeszet. Ha meg
akarjuk ismerni Homokorszagjelenet, ismerniink kell a tajban ela ember es
a termeszeti kornyezet kapcsolatat, mely ugy old6dik ossze, mint
viragszirom nektaraban a harmatcsepp ... "
Ido es Termeszet ... a mulo ido, s a valtozo termeszet, amiben mi eliink.
Grommel olvastam es ajanlom e kis sziil6foldjet bemutato kiadvanyt a
morahalmi kisdiakoknak, mert benne latom a termeszetvedelem celjainak
sikeres megvalosulasat.
Egy tortenes vilagol elottem! Csongor Gyozonek Mora Ferenc mutatta meg
a mocsari kosbor orchidea ktilonlegesen erdekes megporzasat egy hegyesre
faragott ceruzaveg segitsegevel. Nekem Csongor Gyozo adta at, epp a
Csipak somlyet jarva, s Kedves volt tanitvanyomnak,
Muranyi
Gabriellanak itt e tajon barangolva adhattam oroktil ...
Kivanom, hogy 6 pedig ezernyi tanitvanyanak mutassa be az elo termeszet
titkait, tovabbadva a sziil6fold termeszetszeretetet es tudasat. ..
Csizmazia Gyorgy
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M6ra Ferenc talal6an "Homokorszag"-nak nevezte ezt a tajat, mert mindent
szelid, nehol barnas, masutt sz6kes homoktalaj borit. A melyedesekben kis
szikes tavak, zsombekok, z61de1l6 s6mlyekek teszik valtozatossa ezt a
"mikrokozmoszt", ami" sztil6taj unkat" .
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Morahalom fOldrajzi viszonyairol
Morahalom az AlfOld deli reszen, Csongnid megyeben, Szegedta120 km-re
nyugatra az 55-6s fa k6z1ekedesi ut menten helyezkedik el. A Duna- Tisza
k6zeben talalhato kisvarosunk egy nagy kiterjedesu homokhatsagon
fekszik.
"Kedveza" adottsagai:
-

magas a napsliteses orak szama (kb. 2080-2090 ora),
meleg a nyar (a juliusi k6zephOmerseklet meghaladja a 22 DC-ot),
a viragzas hazank mas tajaihoz viszonyitva itt indul meg legkorabban,
a termalvizkeszlet,
a retegvizkeszlet,
a megk6zelftaen sik terlilet (tengerszint f616tti magassaga 85-98 m
k6z6tt valtozik),
- kiepitett belvizcsatornarendszer,
- a talaj k6nnyen muvelheta (a szikes talajok kivetelevel).

"Kedvezatlen" adottsagai:
-

a szelsasegesen ingadozo hOmerseklet es csapadek,
az eras szel,
a szaraz, forro nyar,
a szelhordta homokbuckak,
a belvizek,
a gyenge termakepessegu homoktalajok tulsulya,
es a deflacios veszely.
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A Csipak semlyek

.S,zeged
55,

50%.

rOUt

A M6rahalmot Kissorra16sszek6to utr61, balra egy aszfaltozott utra leterve
1,5 km utan egy mesterseges csatornahoz erkeztink. A csatorna ket oldalan
fekszik a Csipak semlyek. A kb. 75 ha-os ret felszine nagyon valtozatos.
Kopolya, homokhat, zsombekos es mely fekvesu vizenyos tertiletek
egyarant megtalalhat6k itt.
A Duna-Tisza k6zenek deli reszen a semlyekek meg a szazad elejen
6sszefiiggo lancolatot alkottak. A csatornazasok utan megmaradt tertiletek
szigetkent orzik a hajdan volt tarsulasokat, es ezek ma mar ritkava valt,
vedett n6venyfajait. Ilyen maradvanyret a Csipak semlyek is (vagy ahogy az
itteniek nevezik: s6mlyek)!
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A m6rahalmi Csipak semlyeknek elsosorban a novenytani ertekei
kiemelkedoek.
Ez a semlyek az orszag egyik legmelyebben fekvo resze, mely nyaron
kiszarad, osztol tavaszig viz boritja, csapadekosabb evekben vadviz arasztja
el a teriiletet.
A tel kivetelevel valamennyi evszak szamos novenyritkasaggal varja az
idelatogat6t. A kiilonbozo evszakok a szivarvany mas-mas szineibe
oltoztetik a retet.
A hosszu teli alomb61 ebredve rogton egy gyonyoru apr6 noveny, a tarka
safrany virit kekesfeher szinevel.
Ezt a halvany szint a g6lyak visszaerkezeset h irdeto mocsari golyaltir sarga
viragszonyege valtja feI.
A melyebb fekvesu reszeken tOmegesen fordul elo a magasra novo mocsari
kutyatej.

~
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2. kep: Mocsari kutyatej mellett ...
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A semlyek uralkod6 szine marcius-aprilisban a sarga. Az elabb emlitett ket
n6venyen kivlil ehhezjarul meg afarkas es vesszos kutyatej is.
Marcius k6zepetal tide szinfoltja a semlyeknek az epergyongyike kekes
viragjaval.
Aprilis vegetal a semlyek igazi kincsei, az orchideafelek kezdik viragaikat
bontogatni.
A sort az agarkosbor I ilas szinu viragaval nyitja, melynek biboros mezajka
haromkarej u, kisse p6tty6getett.

3. kep: Agarkosbor-hatarozas

kozben

Majus derekan jelenik meg a poloskaszagu kosbor. A nyulank ftirtben
tOm6tten all6 viragok szennyes v6r6sbamak es "poloskaszaguak"!
A semlyek keleti szelen a ret legertekesebb fokozottan vedett n6venye, a
pokbango nyil ik. A virag szeles mezajku, v6r6sbama es a "p6kra" hasonl it.
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4. k6p:P6kbang6

A negyedik orchidea- feleseg a mocsari kosbor, melynek sotetvoros vinigai
nyulank fLirtben nyilnak. Ez a faj nagy egyedszamban fordul el6 a semlyek
szinte valamennyi tertileten, a komyeklinkon tacaviragnak is hivjak.

5. k6p: Mocsari kosbor
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A tavasz vegi aszpektusban nemcsak az orchideafelek hivjak fel a latogat6
figyelmet. Ibolyaskek viragjaval a majus uralkod6 novenye a zsombekosban a sziberiai noszirom. Csongor Gyozo szerint talan itt talalhat6 az
orszag egyik legnagyobb osszefuggo allomanya.

6. kep: Sziberiai noszirom

A sziberiai noszirom mellett j6val kisebb egyedszamban,
fatyolos noszirom, es a mocsari noszirom is.

de elOfordul a

A tavaszi aszpektus jellemzo novenye meg a mezei zsalya es a pacsirtafli,
melyek szinte az egesz vegetaci6s idoszakban megtalalhat6k a reten.
A mely fekvesu, esetenkent vizenyos ret fontos taplalkoz6 tertilete a parti
madaraknak, peldaul a pirosllibu cankonak, a nagy godanak es a bibicnek, ezek esetenkent feszkelnek is itt.
A kora nyar talan egyik legszebb novenye a koloncos legyezofli. E noveny
sarga szine mellett a mindig jelenlevo kekes szin ujabb megtestesitoi a
mezei varfli es a kek buzavirag.
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Ahogy a tenneszetben az osz a soksziniiseg jegyeben zajlik, ugy a Csipak
semlyek is arra "kesziil", hogy a vegetaci6s idoszak vegehez kozeledve meg
egyszer megmutassa gyonyoriisegeit! Ennek sorat az enciankek, hosszukas
harangviragu kornistarnics nyitja.

7. kep: Komistirnics

A zsombekosban a noszirrnok
gyikhagyma foglalja el.

helyet

augusztust61

I
C.

8. kep: Gyikhagyma
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szeptemberig

a

A nyarut6 kek retjenek az elozoekben felsoroltakon kivlil jellemzo
szinad6ja meg a sziki ffszirozsa is. Az idelcitogat6 azonban ilyenkor
nemcsak a szemevel gyonyorkodhet, hanem litjat finom mentaillat is kiseri.
Megtalalhat6k itt nagyszamban a vizi menta, a mezei menta es a csombor
menta egyedei is.
S ennyi gyonyoriiseg megmutatasa utan "megerdemelten" kesztil teli
pihenojere a semlyek! A teli h6paplanon mezei nyul es r6ka nyomait
fedezhetjlik f6] es kenderikek kis csapataijarjak a "gazost".

9. kep: A semlyek es latogat6i telen
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A Madarasz-to

M6rahalmot a R6szke fele vezeto muuton elhagyva, az utat keresztezo
csatomamiljobbra fordulva kb. 1,5 km megtetele utan elerkeztink az egyedi
szepsegu szikes t6maradvanyhoz.
A Madarasz-t6 ertekes eleme a Duna- Tisza k6zi homokvidek hajdani szikes
t6lancolatanak. Megoriz sok mindent osi bajab6l, termeszetes szepsegebOl,
ertekeibol.
A viszony lag nagy kiterjedesu melyedesben fekvo t6, mely ma mar reszben
halast6, a k6myezo szikes es homokpusztakkal szerves egyseget alkot. Az
ut6bbi aszalyos evek okozta valtoz6 vizszint segitette elo a vizinovenyzet
terh6ditasat es ezzel egytitt a vizimadarak feszkeleset.
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A Madarasz-t6 4 kisebb t6b61 all, melyek egymassal osszekottetesben
vannak. Vizet egy csatoma es a komyezo terUletekrol osszefolyt csapadekviz taplalja.
Eszakr61 deli iranyba haladva a 2-es es a 3-as t6 nyiIt vizfelUlete es
vizmelysege a legnagyobb. A masik ket t6 nyilt vizfeliiletet egyre kisebbre
fogyasztja a partr6l befeIe hUz6d6 nad es a gyekeny.
A 2-es szamu t6 egybefuggo ''feher tiinderrozsa mezoje" Magyarorszag
talan legszebb elo, ilyen muzeuma.

10. kep: Madanisz-to tiinderrozsakka1

Ezek a csodaIatos vizinovenyek kerekded leveleiken otthont adnak az itt
feszkelo feherarcu szerkffnek, vagy ahogy itt nevezik, fattyuszerkonek.
A tavakat jelenlegi tulajdonosuk halast6kent hasznositja, ahol napijegy
megvaItasa elleneben horgaszni is lehet.
A t6ban karasz, amur, busa, keszeg, ponty, leso- es torpeharcsa es a nemreg
betelepilIt csikos kinai razb6ra talalja meg az eletfeIteteleit.
Ennyi hal kapcsan ertheto, hogy megtelepedett a vidra is.
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11. kep: Vidra

Ez a vizi eletmodhoz alkalmazkodott ragadozo emlos mesteri modon uszik
es bukik a viz ala. Fold ala melyiti "tanyajlit", melynek bejarata a viz tlikre
alatt nyiIik. A nappalt rendszerint itt talti, csak ejszaka jar zsakmanyolni. Ha
maga az allat nem is kerlil gyakran a llitogato szeme eIe,jellegzetes nyomai
arulkodnak jelenleterol. A nyomok a mocsaras, iszapos felUleteken es a
gatakon konnyen felismerhetok.
Taplaleka szinte kizarolag halakbol all, de elkapja alkalomadtan a
vizipockot is. Megtamadja a feszken alvo recet is a nadasban. Sok halat
pusztit, de veszelyeztetettsege miatt vedett allat.
A taltesoldalbeli "furasok" pezsmapockok nyomai. Ez a vizi eletre sztiletett
em los litfurkaljajarataival a halasto glitjait, am ivel karokat okozhat.
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A b6 taplalek idecsalogatja a

karokatonakat is. Ezek a kizar6lag hallal

taplalkoz6 madarak tObbnyire kisebb csapatokban szallnak vizre, s szinte
meg ugyanabban a pillanatban mar merulnek is a melyben, hogy
zsakmanyukat a felszin alatt, uszva pr6baljak e1csipni.
A t6 erteket n6veli az atvonul6 es feszkel6 madarak sokasaga.
1997 tavaszan a Magyar Madartani es Termeszetvedelmi Egyeslilet tagjai
58 madarfajt szamlaltak a t6 k6myeken.
1tt csak azoknak a madaraknak a bemutatasara szoritkozunk, amelyek
gyakrabban kerlilnek az idelatogat6 szeme ele, vagy hangjukkal hfvjak fel
a IMogat6 figyelmet. A teli h6napokban viszonylag keves a madarmozgas.
Nadi sarmanyok "ingaznak" a mez6 es a nadas k6z6tt. A t6 partjan
talalhat6 6reg fiizfak es nadasok afiiggocinegeknek adnak otthont.
Altalaban banatosan cseng6, finom hangjukat halljuk meg el6sz6r, mivel az
apr6 madarkak ugy elrejt6znek a surii nadasban, hogy csak ritkan sikeriil
rajuk talalni. Neha csak a lehajl6 ag hegyen 16g6 nyari maradvany, zacsk6
alaku feszek arulja el6ket.

12. kep: Fiiggocinege feszken

A jegmentes id6szakban a tavon tokes recek gyiilekeznek.
Nehany eve k6lt6 vendege a t6nak 3-4 par biitykos hattyu.

- 17,. l

A ludalkaruak legnagyobb kepviselajenek testhossza nyakkal egylitt
meghaladja a 180 cm-t. Feszket az elaza evi maradvanyainak felhasznalasaval, hozzaferhetetlen, nadas, szaraz helyen epiti. Az esetenkent 2 m
atmeraju feszekbe rakja a tojo 5-9 tojasat aprilis- majus honapban.

13. kep: Biityk6s hattyli

A teli kephez szarkak, kisebb nagyobb vetesi varju csapatok, nehany
attelela voros vt!rcse es a magevak egy-egy athuzo, taplaJekot keresgela
csapata tartozik meg.
Februar vegetal folyamatosan erkeznek a kisebb-nagyobb madarcsapatok,
melyeknek egy resze tovabbvandorol, masik resze itt marad.
Legelaszor gazdag faj- es egyedszammal a recek erkeznek. A csorgff rece a
legkisebb europai vadrece fajunk. Ropte nagyon sebes.
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14. kep: Csorg6 rece par

Alig nagyobb az elozo fajmil a bOjti rece. R6ptlik is hasonl6, az egyenes,
gyors reptilesbol nyilsebesen, csaknem merolegesen vag6dnak lefele.
A bardtrece szarazon ritkan tart6zkodik, napk6zben a viz szinen pihen, es itt
is taplalkozik, leven a buk6recekhez tartozik.
A baratrecenel valamivel kisebb a cigdnyrece.
A kanalas recet nagy, kanalszeru
csore valamennyi
vadrecetol
megktil6nbOzteti. A reptilo kanalas recen is a vastag, nagy csor a legszembetunobb.
Az ut6bbi evekben feltiint a hegyi rece is.
A receken kivtil megerkezik a bUbos v6cs6k es a kisv6cs6k is. A v6csk6k
nyaka hosszu, vekony, karcsu. Csorlik vekony, hegyes, farktollaik feltunoen
r6videk. J6l usznak, nagyszeru buk6k, szaz metereket is tudnak uszni a viz
alatt.
A v6csk6k a harmadik t6ban feszkelnek.
A bubos vocsok fekete es rozsdas szinu gallerjaval, elenk szinii csorevel es
Mtrafele meredo b6bitajaval nagyon szep madar.
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15. kep: Blibos vocsok feszken

Az apr6 termetu kisvocsok ritkabban figyelheto meg, ugyanis kedveli a
rejtett 6b16ket, tisztasokat, azokat a reszeket, ahol sok vizin6veny uszik a
felszinen, amelyek k6z6tt kedvere bukdacsolhat es igy rejtve marad.
A legt6bb feszkelo faj a gemfelek k6zill val6. A gemek csore oldalr61
lapitott. Nyugodt mozgasu madarak. "S" alakra behUzott nyakkal, lassu
szamycsapasokkal repillnek.
Leggyakoribb itteni kepviselojilk a sziirke gem. Elelemszerzes k6zben a
viztilk6r szelen mozdulatlanul alldogal. A mozdulatlan labak fele batran
k6zelednek a halak, melyeket kello pillanatban csorevel megszigonyozva
elkap.
A voros gemmelleggyakrabban
r6pteben talalkozhatunk. Rendszerint j61
rejto szinevel a nadas- vagy gyekenyesszegelyben alldogalnak. TaplaIkozasaban is elter szilrke rokonat61, hiszen sokkal kevesebb kis halat es
j6val tObb vizirovart, bekahirvlit fogyaszt.
Rendszeresen feszkel a t6 nadszegelyeben a selyemgem. Kistermetu,
z6m6k testu, r6vidnyaku gem. Tark6jar61 hosszu, suru disztollb6bita nyulik
hlitra. Halvanysarga tollazataval szemet gy6ny6rk6dteto szepsegu.
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J6val kisebb a selyemgemnel a torpegem, mely a legkisebb eur6pai gem.
Rejtett eletu, fOleg alkonyatkor szamyal, tObb parban feszkel is.
Rendszeres vendege a t6nak a bakcso is. Ennek a zamak testu, ravid labu
gemnek a tark6jar61 ket vagy harom hosszu h6feher disztoll nyulik hatra.
BehUzott nyakkal replil, igy rapteben nagyon zamaknek lcitszik.

16. kep: Bakcso

Vakit6 h6fehertollu madarvendegei a t6nak a nagyk6esag es a kisk6esag.
A kiskocsag kistermetii, tark6jar61 ket-harom disztoll nyulik hatra,'
rapteben sarga labujjai isj61lcitszanak.
J6val nagyobb nala a nagykocsag, melynek a tark6jan nines hatranyul6
disztoll, de valltollai szepek, ezek voltak tarteneti id6kben a kalpagok
diszei.
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17. kep: Nagyk6csag fi6kaival

Teste karcsu, nyaka igen hosszu, vekony "S" alaku. A nagyk6csag a t6bbi
gemfelehez hason16an behuzott nyakkal es hatranylijtott labbal repiil.
Jellemzo gemfaja meg a t6nak a bijlOmhika. Ez a j6kora tyUk nagysagu
madar rejtett eletm6du. Jelenleterol inkabb naszidoben este es ejjel hallhat6,
ismetlOdo "b6mbOlese" arulkodik.
A nadasok hajlott hitu "remeteje", hogy megjobban elrejtozzek ellensegei
elol, hosszu nyakit mereven kinyujtja, csoret hirtelen az egnek tartja
mindaddig, mig a veszely el nem mulik, igy alakoskodik.

A tavon legnagyobb egyedszamban a szarcsak elnek. A szarcsa itt a
leggyakoribb k6lto vizimadir. Ez a z6m6k testii, palafekete madar kitiinoen
bukik, gyakran fel percig is a viz alatt marad. Az usz6 szarcsat feher h6kas
kis feje es kerek hata nagy tavolsagb61 is megkii16nb6zteti a vadrecektol.
R6pte nehezkes, felszallas elott hosszan, futva csapkodja a vizet. Fi6kaja
taplalekul szolgal az egyre nagyobb egyedszammal elOfordul6 ragadoz6
madamak, a hama retihejanak (3-4 par!).
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Igazi madarritkasaga a t6nak a szikesedo parti z6nakban, a sekelyebb
partokon feszkelo gulipan. Ez a hosszulabu fekete-feher tollazatU madar,
hosszu, karcsu, felfele hajl6 csorerol biztosan felismerheto. R6pteben laba
j6val ruler a testen. Taplaleklit a sekelyebb vizekben csorevel ide-oda
kaszalva keresi. Usz6hartyas labaval azonban iigyesen uszik is.

18. kep: Gulipan

Elofordult az elozo evekben a golyatocs vagy mas neven a szekig61ya is.
"Hihetetleniil" hosszu piros labai es tUszeruen vekony csore miatt semmi
mas parti madarral 6ssze nem tevesztheto. Vigyaz6, eber madar, mely
hangos kialtozasaval a k6rnyek madarait riasztja, ha ellenseget lat.

Ezzel a nehany kiragadott termeszeti ertekkel Cateljesseg igenye nelkiil)
szeretnenk kedvet adni Homokorszag elo kincseinek felfedezesehez, a
barangolasokhoz, amihez nem kell mas, csak egy tavcso es egy napl6,
amelybe irhatod, rajzolhatod sajat barangolasaid felfedezeseit ...

- 23-

Ilyennek lcittuk mi ...

(a m6raha1mi diakok irasaib61)

Amikor odaertiink a Csipak sem1yekhez, egy gyonyorii retet 1littam magam
elott. Igaz, hogy fenn volt a talajviz, de ez gyonyoriibbe tette a latvanyt, mert
a napsugarak visszaverodtek a kisebb nagyobb vizt6csakr6I. Ahogy beljebb
mentiink, egyre vizenyosebb lett a talaj.
Lattunk kii16nbozo gyonyorii novenyeket, allatokat pI. sziberiai noszirmot,
kutyatejfeIet, gyikot.
J6parszor elmeriiltem a vizben. Nekem gyonyorii elmeny es emIek maradt
meg a Csipak semlyekroI.
Sipos Ibolya
7.b osztaly

A Csipak semlyek nagy pocsolyai szinte tavakkent allottak a gyonyorii
reten. A testveremmel gumicsizmaban alltunk a vizben es neztiik a szelben
fodroz6d6 t6csakat. A labam alatt gyikok szaladtak gyorsan, mintha
sietnenek valahova.
Duka Gabriella
3.a osztaly

J61 ereztem magam, mert sok ritka novenyt pI. p6kbang6t, agarkosbort, es
allatot figyelhettem meg eloben. Csodalattal to1t6tt el a sekely vlzben nyil6
noszirom.
T6th Zsuzsanna
7.a osztaly
Amikor a Csipak semlyekre ertiink, akkor egy varazslatos novenyvilag
tarult elem. Megszagoltam a mentat es csodaIatos volt az illata. Veletleniil
raleptem egy gyikra, s ugy megijedtem, hogy sikitottam.
Arokszallasi Beata
7.b osztaly
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A Madanlsz-t6 fele zotyogos ut vezet. Amikor kint voltam, a tavacska tele
volt tavir6zsaval. Egy horgasz maga melle engedett, hogy megnezhessem a
vizen ringat6z6 tavir6zsakat. A csodalatos novenyek legalabb ezren voltak.
Ttirelmesen vartam. A masik parton hirtelen egy gyonyoru feher hattyu
jelent meg, azutan eltunt. Mar bUslakodva majdnem elmentem, amikor jott
egy vadkacsa csalad. Szivesen megsimogattam volna az egyik puha piMs
kiskacsat.
Duka Gabriella
3.a osztaIy

A Madarasz-t6 gyonyoru. Csend es megis "hangzavar" uralkodik. A
madarak ropkodnek, a rovarok dongicselnek, a szel fodrozza a vizet. Neha
meg egy-egy hal csobbanasa is hallhat6. Nekem ez tetszik a Madaraszt6ban.
T6th Tamara
5.a osztaly

19. kep: M6rahalmi "barangoI6k" egy csapata
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Nehany kerdes barangoloknak
Ha nyitott szemmel barangoltal es j61 "forgattad" ezt a kiadvanyt, bizonyara
valaszt tudsz adni a kovetkezo kerdesekre.
1. Je161d a Csipak semlyek terkepvazlataba, hogy az altalad megismert
novenyek hol talalhat6k meg legnagyobb egyedszamban.
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2. A Madarasz-t6nal tett kirandulasod soran mely madarfajokra ismersz a
kepek alapjan? Ird me lIe a nevliket! Rajzold mellejtik a megfelelo
r6pkeptiket is!
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3. Elmenyeim. (Kis inisodban, napl6reszletedben emlitsd fal az osszes
megismertnoveny- es allatfajt!)
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