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ABSTRACT: (The nature of geographical region of Hungarian Bodrogköz, NE Hungary). Our paper presents a
brief overview of the micro-region of the Bodrogköz (Alsó-Bodrogköz) 800 km2 in Hungary; it provides the geo-
graphical borders and the most important natural (topographical, geological, climatic, hydrological, soil science,
botanical and zoological) features. It also details the protected assets of the area. The most important character-
istic of the Bodrogköz and, at the same time, complex natural (physical geographic, biotic, ethnographic, socio-
geography and land use) values are those of a floodplain in its near natural state. At present the Bodrogköz is the
largest continuous floodplain area in Central Europe that is near natural and close to its original state. This impor-
tance is extremely high in every respect; thus the overall protection of this micro-region should unquestionably
count as a matter of national duty. It has an averagely warm climate with an annual precipitation total of 580 mm;
the area is thus climatically dry and has a lack of water. However the twice – or thrice –annual floods, the
damming of the Tisza and unusually high precipitation levels falling on occasion in the last few years have meant
that the area is regularly affected by flooded areas. The Bodrogköz floodplain is a perfect plain. Today some 90%
of the formerly New Pleistocene surface deposits is covered by New Holocene alluvial formations, marsh-kotus
deposits and meadow clay. In terms of phytogeography the Bodrogköz belongs to the Pannonia floral region, the
northern Great Plain floral district (Samicum). There are over 50 taxon of interest in terms of protection, rarity
and phytogeography and including those featured on special protection lists based on the various international
lists of protection. We have identified over 750 species of vascular flora in the Hungarian area. The animal world
is also rich and varied. Alongside several rare species in the Bodrogköz there are 37 strictly protected species and
177 protected animals on the basis of new research, along with 3 species new to both the area and Hungary. The
fauna in the Bodrogköz is Pannonic in character with Continental influences.

A Bodrogköz Magyarország és Szlovákia területén fekvõ földrajzi kistáj. A magyarországi
Bodrogköz (más néven Alsó-Bodrogköz) területe 800 km2, mely Borsod Abaúj-Zemplén
megyén kívül kis részben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére is átnyúlik (MAROSI,
SOMOGYI 1990, TUBA, SZIRMAI 2008). A Bodrogköz északi része (avagy Felsõ-Bodrogköz)
Szlovákiában található, természetrajzi jellemzõit BOGOLY (1996) foglalta össze. Nagyrészt a
Bodrog és a Tisza közén elterülõ alluviális síkság (1. sz. térkép).

A tájegység-tipológiában, és így a kistájak lehatárolásában a természetföldrajzi tényezõk és
szempontok a meghatározóak. Így az éghajlati, domborzati, földtani, alapkõzeti-talajtani viszo-
nyok mellett sokszor meghatározóak a víztani viszonyok is. Utóbbiak különösen kiemelt fon-
tosságúak a víz dominálta ártéri síksági, magas talajvízállású, hidromorf talajú tájakban (DÉ-
VAI et al. 1992 és 1999). A víztér alapján történõ tájkijelöléshez ugyanakkor egyértelmû szem-
pontokat nem lehet adni. Az egyetlen szempont csupán az lehet, hogy ha a vizsgált víztér vagy
víztest és annak közvetlen környéke két tájtípushoz vagy kistájhoz is egyaránt tartozik, akkor
a fekvésének és nagyságának leginkább megfelelõ kistájhoz kell besorolni az alapján, hogy a
terület legnagyobb része hová esik. (DÉVAI et al. 1992 és 1999). Dévai és munkatársai (1992,
1999) a Bodrogközt a Felsõ-Tisza-vidék egyéb tájaihoz hasonlóan a magas talajvízállású árté-
ri síkság kategóriába sorolták „1 1 2 0-4” kódszámmal. (Az elsõ szám a nagytájat, a második
a középtájat, a harmadik a kistájcsoportot és a negyedik magát a kistájat jelöli.) Ez az ökológi-
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ai vízminõséget is magában foglaló kategorizálás szerint a hazai Bodrogköz kistájat Tisza-Bod-
rogköze területre, Bodrogközi–Tisza-hullámtérre és Bodrog-hullámtérre tagolta. Ezen katego-
rizálás alapján a Tisza bal oldali hullámtere is teljes egészében a Bodrogköz része. A kistáj ke-
leti és déli határvonalát (Záhonytól Tokajig) döntõen a Tisza-folyó jelöli ki. A Tisza bal parti
hullámterének Bodrogközhöz való tartozását egyébiránt vegetációs szemponttal is magyaráz-
hatjuk. A kérdéses táj egész Tisza mente bal oldali hullámterén ugyanis a Bodrogközben lévõ-
höz hasonló (ártéri) vegetáció található, így növényzeti szempontból az a Bodrogközre jellem-
zõ, Bodrogközhöz tartozó résznek tekinthetõ. Az idézett tanulmányok a Bodrogközhöz hason-
ló kategóriájú kistájnak tekintette a szomszédos Rétközt is. A magyarországi Bodrogköz föld-
rajzi bemutatásánál MAROSI & SOMOGYI (1990) munkáját követjük, az egyéb részeknél pedig
az ott hivatkozott döntõen saját munkák szolgálnak alapul. 

Földrajzilag a terület (BORSY 1969) a Bodrogköz alluviális síkja. A Bodrogköz ártéri színtû
tökéletes síkság. Átlagos tengerszint feletti magassága 125 méter (95–178 m közötti magassá-
gokkal). Felszíne a Tisza mentén kevésbé változatos, de a Bodrog nyugati partjainál a Hegyal-
jával szomszédos részeken, illetve a kistáj középsõ részén már sokkal változatosabb felszíni
formákkal találkozhatunk. A Tisza és a Bodrog mentét elhagyott morotvák és mederszakaszok
tagolják. Domborzati szempontból jelentõs, hogy a Bodrog és a Tisza folyók gyakori és nagy-
mértékû mederváltozásai miatt a horizontális felszabdaltság az átlagosnál nagyobb mértékû.
Az egykori Tisza-ág (a mai Karcsa folyó) és a jelenlegi Tisza közötti folyóháton jelentõs meny-
nyiségû futóhomoksziget található. A kiemelkedõ futóhomok szigetek között a szabályozások
elõtt mocsaras-vizenyõs területek voltak (KISÉRY 1935, MAROSI-SOMOGYI 1990). 

A korábbi újpleisztocén futóhomokos felszínû hordalékkúpot a kistáj két nagy folyója dön-
tõen elpusztította, ezért ma a felszínét mintegy 90%-ban újholocén öntésképzõdmények (ön-
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1. sz. térkép. A magyarországi Bodrogköz térképe, Marosi és Somogyi (1990) és 
a Google Earth (http://earth.google.com/) alapján.
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téshomok, öntésiszap és öntésagyag), illetve lápos-kotus üledékek és réti agyagok borítják.
A folyókhoz közelebb fekvö öntésképzõdmények homokosabbak, a folyótól távolodva egy-
re finomabb anyagúak A homokos üledéket mind a mai napig bányásszák (Páterhomok,
Bodroghalom, Vajdácska). A Bodrogköz középsõ részének hajdani lápos-mocsaras területe-
in (Budahomok, Semjén, Nagyrozvágy) pedig intenzív tõzeg- és lápföldkitermelés folyt.

Éghajlat szempontjából (PÉCZELY 1969) a Bodrogköz a mérsékelten meleg, mérsékelten
száraz, hideg telû körzethez tartozik, az évi középhõmérséklet 9,5–9,7 °C. Nyara mérsékel-
ten meleg, északkelet felé haladva egyre hûvösebbé válik. Júliusi középhõmérséklete 19,5–
21 °C, januári középhõmérséklete –3,5 °C. Tele zord, a téli napok száma magas (35–40), a
tavaszodás késõn indul meg. A csapadék évi összege 580 mm körüli. Az éves csapadékösz-
szeg a táj nyugati és északkeleti részén eléri vagy meg is haladja a 600 mm-t. Legcsapadé-
kosabb hónapja június (65–75 mm), a legszárazabb a január (18–35 mm). Az õszi másodma-
ximum nagyon gyengén fejlett. Igen jellemzõ a területre a tavasz eleji szárazság (március-
ban az ország egyik legszárazabb területe). A hótakarós napok évi átlagos száma 35–38. Az
ariditási index 1,15–1,21 közötti. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s, uralkodó az északkeleti
szélirány, de gyakori északnyugati és a déli szél is. Az éves vízhiány 80 mm * év–1. Éghaj-
latilag a táj mérsékelten meleg és száraz, ezért jelentõs vízhiánnyal jellemezhetõ, amit a
Bodrog és Tisza enyhít.

A talajtakaró közel 90%-a talajvízhatás alatt képzõdött hidromorf talajképzõdmény. A legna-
gyobb területi kiterjedésben (mintegy 45%) az agyag mechanikai összetételû savanyú, erõsen
savanyú kémhatású, általában 4% szervesanyagtartalmú, az V. vagy a VI. talajminõségi kate-
góriába sorolt réti talajok fordulnak elõ. Az alluviális síkság talajai fiatal, humuszban igen sze-
gény, szénsavas meszet, karbonátokat nem tartalmazók (savanyú). Rossz makro- és mikroszer-
kezetûek, vízvezetõképességük sem kielégítõ. A szelvények általában vaseresek, dinamikáju-
kat a vassók mozgása jellemzi. A legfontosabb kicserélhetõ kation a Ca++. Felsõ szintjük pH ér-
téke 6,0–6,5, az alsó szinteké már 7 körüli. Altalajukban gyakran glejes, agyagos rétegek is elõ-
fordulnak, 1 m alatt pedig szénsavas mészkiválással is találkozhatunk (STEFANOVITS, 1969). A
felszín közeli talajvizû síklápokra a tõzeges szervesanyag-felhalmozódás jellemzõ. A humu-
szos homoktalajok részaránya 1% körüli.

A Bodrogközt a Tisza (Zsurk-Tokaj közötti szakasza 92 km hosszan) és a Bodrog (50 km)
határolja. A Bodrog összes vízgyûjtõterülete 13 571 km2, a hazai pedig 972 km2. A Tiszának
Tokajnál 49 449 km2-re gyarapodik az összes, és 6 552 km2-re a hazai vízgyûjtõ területe. Ide
tartozik még a Ronyva (51 km, 522 km2) Sátoraljaújhely alatti szakasza (12 km, 54 km2) is.
A tájat sûrû csatornahálózat szövi át, melyek közül a leghosszabb a Berecki-fõcsatorna (51
km, 184 km2), melyet a Tiszakarád-fõcsatorna (39 km, 325 km2) követ és 34 km hosszú a
Törökéri-fõcsatorna (207 km2). Az összcsatornahossz 500 km. A csatornák vizét 9 db nagy
teljesítményû szivattyútelep emeli át. Az állóvizek (összesen 36 ha felület) közül a Karcsa-
tó és a Kenézlõi-holtág, a tározók (123 ha) közül pedig a vajdácskai a legnagyobb. Igen jel-
lemzõ a területre az e tájon középszakasz jellegû Tisza és Bodrog természetes lefûzõdéssel
hátrahagyott, illetve mesterségesen létrehozott morotvái. A terület holtágai kb. 92 ha terüle-
tet borít. Vízfolyásain a kora tavaszi hóolvadásos árvizek a legmagasabbak, míg a kisvizek
õsszel és télen jelentkeznek. A Tisza Dombrádig állandóan, felette idõszakosan hajózható. A
Bodrog a tiszalöki duzzasztás elõtt is döntõen hajózható volt. A talajvízszint átlagban 2–4 m
közötti, a csatornák mentén azonban 2 m feletti. A talajvízszint a Tisza és Bodrog alluviális
síkján nagymértékben (3–6 m) ingadozik. Ezzel együtt a Tisza menti alluviális sík vízbõnek
mondható. A talajvíz pangása miatt viszonylag magas a sókoncentrációja. Kémiai jellege
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Tiszakarádtól DNy-ra nátrium-, máshol kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Az artézi
kutak bõhozamúak, vizük nagy vastartalmú, mélységük döntõen nem éri el a 100 m-t.

A Tisza és a Bodrog menti kiöntésekböl feliszapolt hátak és gorondok nagyon erösen el-
különülnek a Bodrogköz középsõ, nagy, lefolyástalan teknõjének a szintjétõl. A két nagy fo-
lyó védõgátjain belül nyers fiatal öntéstalajokkal borított ártéri síkság jellegû hullámtér ta-
lálható. Növényzetükben dominál a rét és a legelõ és az ártéri liget- és láperdõ. Utóbbiak kö-
zött a nyáras-füzes láperdõ, míg az ártéri ligeterdõk közül a reliktum jellegû szil-kõris-töl-
gyes erdõtársulások dominálnak. A folyók gátjain kívüli részek döntõen alacsonyártéri, ár-
vízmentesített, holtágak és erek szabdalta magas talajvizû területek, melyet fõként réti talaj,
illetve részben réti öntéstalaj borít. Ezeken folyik elsõsorban a szántóföldi termesztés. A ho-
mokbuckák közötti rossz lefolyású mélyedések síklápú talajain fõleg rétlápok és nyáras
ligetedõ maradványok fordulnak elõ. A buckafelszíneket humuszos homok és kovárványos
barna erdõtalaj fedi, melyek a szõlõk és gyümölcsös, valamint a homokpuszta rétek helyszí-
nei (SIMON 1969, MAROSI, SOMOGYI 1990).

A terület az árvízmentesítést és a lecsapolást követõen ugyan megszûnt állandó víz borí-
totta vízi világ lenni, azonban az áradások, amely egy évben akár háromszor is elõfordulhat-
nak, tartósan magas talajvízszintet és ezáltal belvizet okoznak. Mindezt erõsíti a Tisza visz-
szaduzzasztása és az utóbbi években alkalmanként hulló szokatlanul nagy mennyiségû csa-
padék hatása. Ezért a Bodrogközre a klimatológiai szárazság és az árvizek, valamint az ak-
tuális nagy csapadékhullások miatt a belvíz is egyaránt és egyszerre jellemzõ (PÉCZELY 1969,
BORSY 1969). 

A Tiszalöki vízlépcsõ hatására talajvízszint emelkedés indult meg, amely a talajfejlõdés-
ben némi láposodási folyamatot is elindított. Ennek a természetes növényzetre gyakorolt ha-
tását Tuba már tanulmányaiban jelezte (TUBA 1982, 1983). A Bodrogköz kistáj legfontosabb
sajátossága és egyben komplex természeti (természetföldrajzi, élõvilági, néprajzi, történet-
földrajzi és tájgazdálkodási) értéke természetközeli ártéri jellege. Jelenleg a Bodrogköz Kö-
zép-Európa legnagyobb összefüggõ, eredeteihez közel álló, természetközeli ártéri területe,
amelynek jelentõsége minden vonatkozásban kiemelendõ, ezért a kistáj komplex védelme
magyarázatra nem szoruló nemzeti feladat kell legyen. 

Országos viszonylatban a kistáj emberi behatások által kevéssé terhelt, vegetációja, élõhe-
lyei természetközelieknek mondhatók, legháborítatlanabb része a Bodrog-ártér a Bodrog-
zuggal (régi eredeti nevén a Szigettel). A természetes és természetközeli vegetáció elõfordu-
lási aránya alapján a Bodrogköz hazánk eredetihez egyik legközelebb álló tája. A kistáj mint-
egy 50%-a szántó, 10%-a rét illetve legelõ, 2%-a kert, gyümölcsös és szõlõ; erdõvel borított
terület mintegy 8%, 30% egyéb (fátlan és gyéren fásodott területek, ártér, vízfelszín, nádas,
mûvelés alól kivont terület) (TUBA, SZIRMAI 2008).

Növényzete: Növényföldrajzilag a Bodrogköz a pannóniai flóratartomány, észak-alföldi
flórajárásához (Samicum) tartozik (SIMON 1969). A védett, ritka és növényföldrajzi értelem-
ben érdekes, illetve a különféle nemzetközi védettségi listák alapján kiemelt fajok listája
több, mint 50 taxont tartalmaz (CSAPODY 1982, NÉMETH 1990, TUBA 1994, 1995, TUBA 2005,
CSERHALMI et al. 2006, 2007). A magyarországi Bodrogköz területérõl jelenleg 750-nél több
edényes növényfajt ismerünk (CHYZER 1905, EGEY 1927, 1928, MARGITTAI 1927, HARGITAI

1939, KISS 1939, SIMON 1950, 1957, DÉVAI 1971, 1975, DÉVAI et al. 1972/73, FINTHA 1994,
TUBA 1995, CSERHALMI et al. 2006, 2007, SZIRMAI et al. 2008). A vegetáció elsõsorban a
Szatmár-Bereg és a Taktaköz növényzetével mutat rokonságot, azonban számos vonatkozás-
ban azoktól elterõ, önálló sajátosságokkal bír.
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Növényzetükben dominál a rét és a legelõ, valamint az ártéri liget- és láperdõ. A kistáj több,
az Alföldön igen ritka fajnak (pl. Fagus silvatica, Carpinus betulus, Cirsium oleraceum) és tár-
sulásainak ad otthont. Számos védett növényfaja közül néhány taxon (pl. Acorus calamus,
Gentiana pneumonanthe, Chrysanthemum serotinum) szokatlanul nagy populációban fordul
elõ. A morotvák (pl. Nagy-Nádas tó, Kapitány-tó, Ó-Bodrog, Füzesér, Kengyel stb.) és csator-
nák (pl. Török-ér) igen gazdag hínárvegetációval bírnak. A hínártársulásokban helyenként töme-
gesek a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) „Ritka és veszélyeztetett növényfajok
vörös listáján” (MALTBY 1992) szereplõ fajok pl. Trapa natans, Salvinia natans, Marsilea quadri-
folia, Nymphaea alba, Stratiotes aloides, Sagittaria sagittifolia (CHYZER 1905, EGEY 1927, 1928,
MARGITTAI 1927, HARGITAI 1939, KISS 1939, SIMON 1950, 1957, DÉVAI 1971, 1975, DÉVAI et al.
1972/73, MALTBY 1992, FINTHA 1994, TUBA 1995, CSERHALMI et al. 2006, 2007).

A holtágak, tavak, parti zónájában, vízállásos helyek iszapos talaján, illetve nyílt folyópart-
okon találjuk a nádasok, törpekákások és magassásosok asszociációit, szubasszociációit (NAGY

et al. 2006, 2007, 2008). A ritka zsombékos fûzlápszerû mozaikokkal tarkított magassásos ál-
lományai is fellelhetõk a terület északi határa mentén. A nagy nyílt ártéri területeket mocsárré-
tek asszociációi, szubasszociációi borítják. A folyókhoz, elsõsorban a Bodroghoz közel esõ ré-
szeken helyenként bokorfüzes állományokat találunk, ezeket kb. 10-500 m távolságban – a pu-
hafaligetek asszociációi követik, melyek a kistáj leggyakoribb erdõtársulásai is egyben. A pu-
hafaligetek legnagyobb összefüggõ állományai a Bodrog – Tisza torkolatnál, valamint a két fo-
lyó mentén lelhetõk fel. A magasabb térszíneken a tölgy-kõris–szil ligeterdõk állományai jelen-
nek meg. A még szárazabb, magasabb felszíneken helyenként a nyírségi gyöngyvirágos tölgyes-
hez hasonló erdõk állományai alkotnak kisebb foltokat (SZIRMAI et al. 2006, 2007, GÁL et al.
2006, 2007). Montán elemeket tartalmazó gyertyános tölgyesekkel a Bodrogköz több pontján
találkozhatunk. Legszebb példányaik a Long-erdõben lelhetõk fel, melynek alacsonyabb tér-
színein az erdõ égeresbe és füzesbe megy át, míg legértékesebb állományai (pl. Nagykökényes
erdõ) bükköt is tartalmaznak (HARGITAI 1938). A Bodrogköz északkeleti részén égeres-erdõk
mocsári növényzetre és fûzlápokra települt típusai is elõfordulnak. A savanyú homoktalajon
egykor jellemzõ mészkerülõ homokpusztagyep fragmentumok kicsiny degradált foltjai is szá-
mos értékkel bírnak. A homokbuckákon az akácosok foltjai, míg az ártéri és síkvidéki része-
ken a telepített tölgyesek és nyarasok állományai gyakoriak. Jelentõs az Amorpha fruticosa,
Acer negundo és Asclepias syriaca inváziója. Botanikai szempontból korábban csak a Bodrog-
zug (BODROGKÖZY 1962, 1990) és a Long-erdõ volt a legismertebb, legfeltártabb része a Bod-
rogköznek, mára már jelentõsen elõrehaladt a táj egészének botanikai feltárása – a zuzmó- és
mohaflórát (KIS & TUBA, 2000; FARKAS & TUBA, 2005) is ideértve – és részben megtörtént, il-
letve folyamatban van az újabb eredmények publikálása is.

A Bodrogköz állatvilága gazdag és változatos. A legújabb kutatások alapján a Bodrogközben
több ritka faj mellett 37 fokozottan védett és 177 védett állatfaj található és a hazai faunára
nézve is 3 új faj fordul elõ (VARGA 2008). A gyakoribb, nagy elterjedési területû, tágtûrésû
euroszibéria, eurázsiai, európai faunaelemek jellegzetes élõhelyeik beszûkülése miatt vissza-
szorultak. Ugyanakkor a korábban feltételezetthez képest nem tekinthetõk olyan ritkának a
bodrogközi faunában a pontomediterrán, mediterrán, ponto-káspi faunaelemek. Ezek értékes
elemei a hazai faunának, mert a pontomediterrán, ponto-káspi fajok egy részének a legnyuga-
tabbra esõ elterjedési határa hazánk térségére esik. Faunisztikailag hasonlóan értékesek az itt
jelen lévõ atlantomediterrán és mediterrán fauanaelemek is, mivel ezek egy része viszont észak-
keleti elterjedési határát hazánk területén éri el. A fentiek is alátámasztják, hogy Tokaj-hegy tér-
ségéhez hasonlóan és a Bodrogközben a pannon jelleg kontinentális hatásokkal egészül ki.
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Országos jelentõségû védett területe az Aggteleki Nemzeti parkhoz tartozó Tokaj-Bodrog-
zug Tájvédelmi Körzet (összesen 4941 ha) részét képzõ Bodrog-Tisza ártér. 1989-ben, foko-
zott jelentõségû vízimadár élõhelyként felkerült a nemzetközi Ramsari területek listájára is.
Helyi jelentõségû védett területei például a Pácini kastélypark, illetve a Tisza-ártér (Tiszaka-
rád-Tiszacsermely). 

Határai: északról: az országhatár a Tisza belépésétõl a Sátoraljaújhelytõl É-ra lévõ határát-
kelõig; nyugat-északnyugatról: a tokaji hídtól északra a 38-as sz. mûút Bodrogkeresztúrig,
innen a 37-es sz. mûúttól DK-re, K-re esõ 370-es sz. belsõ mûút Sárospatak központjáig, in-
nen a Végardóra vivõ mûút; Végardótól a vasút vonala a Somlyód dombig, a domb földúton
északról megkerülve, majd tovább a 37-es sz. mûút, a Sátoraljaújhely déli részén található
várhegy déli pontjának magasságáig, innen az É-ra vivõ vasút vonala, a határon fel a Fehér-
patak melletti vízmûig délnyugatról: a 38-as sz. út a tokaji közúti hídtól a Bodrogszegi-re vi-
võ belsõ mûúttal (a 370. sz. út) való keresztezõdésig délrõl–délkeletrõl: Ny-K-i irányban To-
kaj felõl a hídtól a Tisza bal parti ártéri hullámtéri sávja egészen az országhatárig.

Érintett településhatárok

BORSOD-ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYE: Alsóberecki, Bodroghalom, Bodrogkeresztúr (a 38. sz. úttól
K-re ÉK-re lévõ rész), Bodrogszegi (a 38. sz. úttól ÉK-re K-re lévõ rész, a 370-es sz. /belsõ/ mû-
úttól K-re lévõ rész), Bodrogolaszi (a 370-es sz., /belsõ/ mûúttól K-re lévõ rész), Cigánd, Dámóc,
Felsõberecki, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlõ, Kisrozvágy, Lácacséke, Nagyrozvágy,
Olaszliszka (a 370-es sz. /belsõ/ mûúttól K-re lévõ rész), Pácin, Révleányvár, Ricse,
Sárazsadány (Vámosújfaluról jövõ 370-es sz. /belsõ/ mûúttól K-re, DK-re fekvõ terület), Sáros-
patak, (a Bodrogolasziról jövõ 370-es sz. /belsõ/ mûúttól, illetve a Végardóra vivõ mûúttól a
K-re lévõ rész), Sátoraljaújhely (a 37-es sz. mûúttól K-re esõ rész), Semjén, Szegilong (a 370-es
sz. /belsõ/ mûúttól K-re lévõ rész), Tiszacsermely, Tiszakarád, Tokaj (a Tiszától, illetve a 38. sz.
mûúttól K-re esõ rész, nem jelentõs), Tolcsva (D-i csücske nem jelentõs), Vajdácska, Vá-
mosújfalu (a 370-es sz. /belsõ/ mûúttól K-re lévõ rész), Végardó, Viss, Zalkod, Zemplénagárd.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE: Timár (a Tisza vonalától Ny-ra ÉNy-ra esõ rész nem
jelentõs), Balsa (a Tisza vonalától É-ra fekvõ rész), Gávavencsellõ (a Tisza vonalától É-ra
fekvõ terület), Gyõröcske (a Tisza vonala), Ibrány (a Tisza vonalától ÉNy-ra esõ rész nem
jelentõs), Szabolcsveresmart (a Tisza vonalától É-ra esõ rész nem jelentõs), Tiszabercel (a
Tisza vonalától É-ra esõ terület), Tiszakanyár (a Tisza vonalától ÉNy-ra esõ rész nem jelen-
tõs), Tiszatelek (ÉK-i rész a Tisza vonalától É-ra lévõ terület nem jelentõs), Tuzsér (a Tisza
vonala), Záhony (a Tisza vonala). (Településhatárai a Rétközzel, a Nyírséggel, a Taktaközzel
és a Hegyaljával közösek.)

Összefoglalás

Tanulmányunk a magyarországi Bodrogköz (Alsó-Bodrogköz) 800 km2 kiterjedésû kistáj földrajzi lehatárolását és leg-
fontosabb természeti (domborzati, földtani, éghajlati, vízrajzi, talajtani, növényzeti és zoológiai) sajátosságait mutatja
be röviden. Ismerteti a terület védett értékeit is. A magyarországi Bodrogköz kistáj legfontosabb sajátossága és egyben
komplex természeti (természetföldrajzi, élõvilági, néprajzi, történetföldrajzi és tájgazdálkodási) értéke természetközeli
ártéri jellege. Jelenleg a Bodrogköz Közép-Európa egyik, de feltehetõen legnagyobb összefüggõ, eredetihez közel ál-
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ló, természetközeli ártéri területe, amelynek jelentõsége minden vonatkozásban kiemelendõ, ezért a kistáj komplex vé-
delme magyarázatra nem szoruló nemzeti feladat. Éghajlata mérsékelten meleg, az évi csapadékösszeg 580 mm, a te-
rület ezért klimatológiailag száraz, vízhiányos. Ugyanakkor az évi két vagy akár háromszori árvizek, a Tisza vissza-
duzzasztása és az utóbbi években alkalmanként hulló nagy mennyiségû csapadék hatására rendszeresen belvíztõl súj-
tott terület. A Bodrogköz ártéri színtû tökéletes síkság. Az egykori újpleisztocén futóhomokos felszínû hordalékkúpot
ma mintegy 90%-ban újholocén öntésképzõdmények, lápos-kotus üledékek és réti agyagok borítják. Növényföldrajzi-
lag a Bodrogköz a pannóniai flóratartomány, észak-alföldi flórajárásához (Samicum) tartozik. A védett, ritka és nö-
vényföldrajzi értelemben érdekes, illetve a különféle nemzetközi védettségi listák alapján kiemelt fajok listája több,
mint 50 taxont tartalmaz. Területérõl jelenleg 800-nál több edényes növényfajt ismerünk Állatvilága gazdag és válto-
zatos. A Bodrogközben több ritka faj mellett 37 fokozottan védett és 177 védett állatfaj található és a hazai faunára
nézve is 3 új faj fordul elõ. A Bodrogköz állatvilágában a pannon jelleg kontinentális hatásokkal egészül ki.
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