
Madármegfigyelések a Wanhua-BorsodChem szennyvíztisztítójának területén 
(BaratiSándor1, Huber Attila2, Farkas Roland3) 

 

Talán nem is gondolnánk, hogy az ipari telephelyek környezetében is kialakulhat figyelemre 

méltó biológiai sokféleség. Egészen konkrétan a Sajó-völgy központi részén. Elég, ha csak 

egy műholdképre rápillantunk. Szinte riasztónak tűnik a Sajó-völgy széttagoltsága, 

felszabdaltsága, amit az ipari telephelyek összefüggő élőhely-fragmentáló láncolata okoz. 

Hogy ennek ellenére mégis jelentős természeti értékek maradtak meg a központi Sajó-völgy 

szűkebb térségében, azt már az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 

koordinálásával elvégzett felmérés is igazolta 1997-ben
4
. A felmérés során kiderült, hogy az 

akkor még működő Borsodi Hőerőmű megközelítőleg 50 km
2
-es körzetében, (4 km sugarú 

kör) a húsz napos vizsgálat alatt, többek között 140 futóbogárfajt, 170 éjszakai lepkefajt, 26 

nappali lepkefajt, 18 szitakötőfajt, 118 madár- és, 37 emlősfajt sikerült kimutatni. 

Mindezek ellenére már itt, a mondandónk elején szeretnénk leszögezni, hogy a bevezetőben 

felvillantott adatok nem azt jelentik, hogy optimális az élőhelyi környezet a térségben, hanem 

azt, hogy a környezet-átalakítás ellenére milyen nagy az „élővilág ereje”. Vagyis a fajok 

megtalálják azokat az élőhelyeket, ahol túlélhetnek, szaporodhatnak, és a tűrőképességük 

határáig alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez.  

2014 februárjában a Sajó-völgy központi részén elkezdett zuzmó-biomonitoring vizsgálat 

kapcsán sikerült bejutni a BorsodChem szennyvíztisztítójához. Ugyanis a telepet kísérő Sajó-

parti ligeterdőfoltban is vettünk fel mintavételi pontokat. Ekkor már szembetűnő volt az a 

népes vízimadársereg, amely a vízfelszínen időzött. Mivel a mintavétel idején nem volt 

alkalmunk részletesebben vizsgálódni, 2015. január 15-én engedélyt kértünk és lehetőséget 

kaptunk az újbóli belépésre. Ekkor már két tapasztalt zoológus is velünk volt Huber Attila és 

Farkas Roland személyében az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságtól.  

Az enyhe tél ellenére a környező állóvizek befagytak, így várható volt, hogy nagy 

madárnépességet találunk a tavakon.  

1.kép: A szennyvíztisztító kazetták műholdról készített fényképe  

(Forrás: www.maps.google.com) 
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4 Nagy Dezső szerk. (1997): A Borsodi Hőerőmű 165 MW CFB beruházás részletes környezeti hatásvizsgálata 
(élővilág-táj). 
Barati S.-Nagy D.-Szász R. szerk (1997): Adatok a Sajó-völgy központi részének élővilágáról 



A tisztítótelep területén 6 db, egyenként 4 ha vízfelületű medence található, amelyek közül 

három az idegyűlő vízimadarak kedvelt tartózkodási helye. Itt a vízáramlás és a 6 
o
C fok 

körüli vízhőmérséklet miatt nem fagy be a medence, így nagy tömegű és változatos 
vízimadárnépesség használja telelésre a vízfelületüket.  

 
2. kép: A tavak egyike közelről 

Az is várható volt, hogy egy több ezres madárcsapatban lesznek ritkábban megfigyelhető 

fajok is, így mindenképpen érdemesnek tűnt alaposabban szemügyre venni a vízi világot. 

Szinte az első távcsöves pillantás egy kis vöcsköt talált meg. Ami azonban rögtön szembetűnő 

volt, az a tőkés récék ezer feletti példányszáma. Több helyen nem látszott a pihenő 

példányoktól a tavakat elválasztó gát gyepterülete, annyian ücsörögtek a parton. A récék 

mellett szárcsák szedegettek, miközben kormoránok kisebb-nagyobb csapata repült el a telep 

felett, hogy aztán kiüljenek pihenni  a Sajó-part nyárfáira. A madárcsapatban bukórécék is 

megfigyelhetőek voltak, mint a kontyos réce, kerceréce, barátréce. Rajtuk kívül előkerült még 

a csörgő és a kendermagos réce, valamint egy ritka tengeri faj is, a füstös réce. Főként az 

állati eredetű táplálékot fogyasztó bukórécék jelenléte arra utal, hogy a tavakban rovarlárvák, 

puhatestűek is élnek. De ugyancsak állati eredetű táplálékfogyasztók a nagy bukók, 

melyekből hat példányt, illetve a kis bukó is, amelyből egy példányt lehetett látni. Mivel ők 

halfogyasztók, jelenlétük a tavakban élő gerincesek jelenlétére is utal, pedig ezek a víztestek 
nincsenek a Sajó vizével összeköttetésben, még a nagyobb árvizek idején sem.  

A récéktől külön, egy szomszédos tavon három bütykös hattyú keresgélt az iszapban. Gyűrűt 

nem sikerült megfigyelni rajtuk. A hattyúk jelenléte, ha nem is megszokott, de nem ritka a 

Sajó-völgy környékén. Többek között a Varbói tározón is megfigyeltünk három példányt 

2012-ben, melyek közül a gyűrűzött egyedeket a Szentendre melletti Duna-szakaszon 

figyelték meg korábban (Pongrácz Á.
5
). 

A megfigyelt fajok alapján azt mondhatjuk, hogy jelentős vonzerőt jelent a téli időszakban a 

Wanhua-BorsodChem ipari szennyvíztisztítójának vízfelülete a Sajó mentén és a tágabb 

térségben telelő vízimadarak számára. Emiatt érdemes a területet figyelemmel követni a 

későbbiekben. Terveink szerint a következő megfigyeléseinket a költési időszakra, majd az 

őszi vonulás idejére időzítenénk. 
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 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 



 

Köszönjük Szentpéteri Sándor BC környezetvédelmi osztályvezető segítségét, hogy 

bejuthattunk a területre, és ugyancsak köszönjük Újházi Tibor környezetmérnök kalauzolását, 

valamint értékes információit. 

 
3. kép: A pihenő récék egyik csapata 

 
1.táblázat: A megfigyelt fajok listája (Huber Attila, Farkas Roland,  

Barati Sándor, Barati Balázs) 

 

Fajnév Tudományos név Példányszám 

Szürke gém Ardea cinerea 2 

Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 1 

Kárókatona Phalacrocorax carbo 80 

Bütykös hattyú Cygnus olor 3 

Kendermagos réce Anas strepera 1 

Csörgő réce Anas crecca 10 

Tőkés réce  Anas plathyrhynchos 2000 < 

Barátréce  Aythya ferina 1 

Kontyos réce Aythya fuligula 1 

Füstös réce Melanitta fusca 1 

Kerceréce Bucephala clangula 12 

Kis bukó Mergellus albellus 1 

Nagy bukó Mergus merganser 6 

Egerész ölyv Buteo buteo 2 

Fácán  Phasianus colchicus 2 

Szárcsa  Fulica atra 30 < 

Kék cinege Parusca eruleus 1 

Széncinege Parus major 1 

Szarka Pica pica 1 

Csóka Corvus monedula 4 

Vetési varjú Corvus frugilegus 1 

Süvöltő  Pyrrhula pyrrhula 8 

 


