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X. MÉTA-TúrA 
2008. május 17–23.

A Zobnatica melletti Betyár-völgy
Szabados К., Pil, N. és Stojšić, V.

Forrás: Сабадош К. – Пил, Н. – Стојшић, В. (едит. 2005): ПП „Зобнатица”. –  
Студија заштите, Завод за заштиту природе Србије, Нови Сад. 

(A Szerbia Természetvédelmi Intézet által készített természetvédelmi tanulmány.)

A völgyszakasz a Bácskai löszhátságon jelenleg alakuló, 17 foltot magába foglaló tájvédelmi terület 
egyik alegysége, javasolt kategória: II. – különleges jelentőségű, kormányrendelettel védett természe-
ti érték.

 Nemzetközi jelentősége
A terület egy része az IPA területek (Important Plant Areas) listáján szerepel, mint a szélesebb régió 
növényvilágának megőrzésében jelentős terület. 

Fekvése
Topolya és Mali Beograd települések között terül el, párhuzamosan a Szabadka–Belgrád főúttal. A 
Krivaja észak-déli irányú főágának 6,5 km hosszú szakaszát és az ehhez nyugatról kapcsolódó, 4 km 
hosszú Karađorđevói völgyet foglalja magába. Tervezett területe 530 ha. 

Főbb jellemzői
A Betyár-völgy szárazabb részeit a II világháborút követő időszakban művelés alá vonták, majd 1975-
ben létrehozták benne Bácska legnagyobb víztározóját. A helyenként 800 méter széles, 5 km hosszú, 
legmélyebb részein 5 m mélységű mesterséges tó öntözésre szolgál, déli részét pedig idegenforgalmi/
üdülő zónává nyilvánították 

A víztározó feletti völgyszakaszban, valamint a mellékvölgyben rövid idő alatt visszafoglalták he-
lyüket a csatornázással visszaszorított vizes élőhelyek. A védett kétéltű- és hüllőfajok (pl. homoki 
gyík, ásóbéka) mellett 148 madárfajt jegyeztek fel a területről, ebből 74 fészkel a víztározón vagy 
környékén, több ritka faj pedig telelőhelynek használja. A mesterséges tó nyugati partjainál, va-
lamint a terület mocsaras északi részének meredek keleti oldalain növényritkaságokban gazdag 
ősgyepmaradványok találhatók. 

5 ha ősgyepet kiemelt védelemre (I zóna) javasolunk. A völgyek körüli, intenzív művelésű szán-
tókból 50 m széles sávot kapcsoltunk a területhez védősáv létrehozásának céljából, de ehhez szüksé-
ges az állami tulajdonú területek használatának megváltoztatása és a kisebb területet elfoglaló magán-
tulajdonban lévő szántók átparcellázása és felvásárlása.

Növényvilága
A reliktum pusztagyeptársulás melegkori maradványfajait tartják a legértékesebbnek, melyek közül 
jelen vannak a következők: szennyes ínfű (Ajuga laxmanni), száratlan csűdfű (Astragalus excapus), 
osztrák zsálya (Salvia austriaca), magyar szegfű (Dianthus pontederae), érdes csűdfű (Astragalus asper), 
sarlófű (Falcaria vulgaris), nyúlárnyék (Asparagus officinalis), tarka sáfrány (Crocus reticulatus). Az 
északi részen jelen van a Vajdaságban leírt, a kövér aggófűvel (Senecio doria) jellemzett, nedvesebb 
gyepek felé átmenetet mutató társulás is.
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A vízi és mocsári növényzet a tározó létrehozása után robbanásszerűen fejlődött, majd az elmúlt 
évtizedekben fokozatosan szegényedik, hűen tükrözve a környezetéből bejutó tápanyagok és a szen-
nyezés hatásait.

A következő táblázat a terület Szerbiában védelem alatt álló növényfajait sorolja fel, végül pedig a 
Vida Stojšić által meghatározott növénytársulások listája következik.

Taxon ECE 
(1991)

Vé del mi 
stá tu sza Státusza Szerbia Vörös Listáján IPA

kri té ri um

1 Achillea pannonica Scheele / хајдучка трава / 
magyar cickafark R

2 Ajuga laxmannii (L.) Benth / лаксманова 
ивица / szennyes ínfű X VU  B1 X

3 Allium atroviolaceum Boiss. / 
тамнољубичасти лук / sötét hagyma X CR  B2c X

4 Astragalus asper Jacq. / козинац рапави / 
érdes csűdfű EN B2a,b,c,d / VUA1c,e;B1;C1 X

5 Astragalus austriacus Jacq. / козинац / kis-
virágú csűdfű R

6 Astragalus excapus L. / безстаблови козинац 
/ szártalan csűdfű X CR B1;B2a,c;C2a;E/

ENC1;D/V X

7 Centaurea sadleriana Janka / садлеров 
различак / budai imola X R - nt X

8 Crocus reticulatus Stev. / пругасти шафран / 
tarka sáfrány R

9 Hypericum elegans Steph. Ex Willd. / 
кантарион / karcsú orbáncfű

EN B1;B2b,c,d / VU 
A1b,c,d;C1;C2a;D2;E

10 Nepeta nuda L. (Nepeta pannonica L.) / 
мачија метвица / bugás macskamenta R X

11 Prunus fruticosa Pallas / степска вишња / 
csepleszmeggy X EN E / VU A2a,c,d;B1;B2c,d;C1

12 Salvia aethiopis / мађарска жалфија / magyar 
zsálya VU  B1;B2c;C2a

13 Salvia austriaca Jacq. / памук трава / osztrák 
zsálya X VU A2c;B1;B2c;

C1;C2a;D2 X

14 Senecio doria L. / жабља трава / kövér aggófű VU/B1;C2a;D2 X

15 Taraxacum serotinum (W.et K.) Pir. / степски 
маслачак / kései pitypang

VU- NT(DD) X

Növénytársulások 
red Lemnetalia W. Koch et Tx. 1954 
 Sveza Lemnion minoris W. Koch et Tx ex Oberd. 1957 
  Ass. Lemno minoris-Spirodeletum SW.Koch 1954 
  Sveza Ceratophyllion Den Hartog et Segal 1964 
     Ass. Myriophyllo-Potametum Soó 1934
red Phragmitetalia W. Koch 1926 
 Sveza Phragmition communis W. Koch 1926 
  Ass. Scirpo- Phragmitetum W. Koch 1926
        subass. phragmitetosum Schmalle 1939 
   subass. thyphetosum (angustifolae-latifoliae)Soó 1963
   subass. bolboschoenetosum maritimi Ubriysy 1961
red: Magnocaricetalia Pign. 1953 
    Sveza Magnocaricion elatae W. Koch 1926 
  Ass. Caricetum vulpinae-ripariae r. Jov. 1958 
red Arrhenatheretalia Pawl. 1926
 Sveza Arrhenatherion elatioris Br. – Bl. 1925
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       Podsveza Ononidenion semihircinae Parabućski 1990
  Ass. Salvio – Arrhenatheretum elatioris Parabućski 1990
             subass. Salvio–Arrhenatheretum elatioris аrrhenatheretаsum elatius
             subass. Salvio–Arrhenatheretum elatioris senecietosum doriae
red Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 1943
         Sveza Festucion rupicolae (sulcatae) Soó (40) 1964
             Ass. Coronillo – Festucetum sulcatae Parabućski 1982
red: Alnetalia glutinosae Tx. 1937
 Sveza: Salicion cinereae Müller et Görs. 1958
  Ass.: Salicetum cinereae Jovanović, B.1953
red: Populetalia albae Br.-Bl. 1931
 Sveza: Alno-Quercion roboris Horvat 1938
  Ass: Populeteum albae Knapp.
red Prunetalia Tx. 1952
         Sveza Prunion fruticosae (Tx. 1952) Soó 1963 
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A madarasi Marhajárás
Csathó András István

Dr. Horváth Zoltánnak ajánlom

Bevezetés
A madarasi Marhajárás Felső-Bácska egyik legfontosabb természeti területe. Az ősgyep egyike az Al-
föld mindössze néhány fennmaradt nagyobb összefüggő sztyepprétjének, így felbecsülhetetlen jelen-
tőségű értéket képvisel.

A terület rövid jellemzése
A Marhajárás Madaras közigazgatási határában található, a lakott területtől közvetlenül dél-délkeleti 
irányban (KEF: 9981.4). Kiterjedése kb. 1200×500 m. A gyep talaja homokos lösz, ennek megfele-
lően a növényzete is átmenetet mutat a löszpusztarét és a homoki sztyepprét között. Ez az átmeneti 
jelleg Felső-Bácskában nem ritka jelenség. A területen átkanyarog a kistáj legfontosabb vízfolyása, a 
Kígyós ér (Kígyós-főcsatorna).

A gyepet hosszú ideje marhalegelőként hasznosították (lásd név: a „járás” a kistájban „legelő” je-
lentésű – pl. „marhajárás”, „birkajárás”, „göbölyjárás”). Korábban 125 marhát hajtottak a faluból na-


