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„A madarak útján – Along bird’s routes” - magyar, finn és észt
LEADER helyi akciócsoportok transznacionális együttműködési
projektje
A projektötlet még 2008 márciusában született Leviben,
a finn Lappföld behavazott városkájában a 2007-2013
ciklus LEADER együttműködési program indító értekezletén,
amelynek középpontjában az európai vidéki közösségek ígéretes
együttműködése állt. A lelkes európai LEADER aktivisták a sarki fény
játéka közben azon gondolkodtak, hogy miként alapozzák meg az új
transznacionális együttműködést, összekötve Európa északi és déli,
keleti és nyugati vidékeit.
Levi szaunái, a rénszarvas pecsenyék különlegesen fanyar íze és
a sámándobok hangja termékenyítő volt, és a sok-sok ötlet közül a
legkedveltebb a magyar javaslatra kidolgozott „A madarak útján” című
projekt lett.
Azóta a költöző madarak minden tavasszal elviszik a cserhátalji
falvak üzenetét a Lappföldre és az észt Peipsi mocsarakhoz, ősszel
meg onnan jönnek hozzánk egy kis tavi megpihenőre. A nemzetközi
projekt a kozárdi tó mellett egy szép „Ökoházban” testesült meg,
amely immár a természet iránt érdeklődő diákok, turisták és
gazdák bemutató és oktató helyévé vált. Ebben a kiadványban
természetfotókkal és rövid leírással érzékeltetjük a madarak útjára
hangolt projekt vidékeit és a Kozárdon megvalósult ökológiai
bemutató- és oktatóközpontot. Legyen a vendégünk!

„Along Bird’s Routes” – transnational cooperation project among
Finn, Estonian and Hungarian partner LAGs.
The project idea habeen concieved quite a while ago, some times in
2008 up North in snowy Levi, Lapland, on the occasion of an European
transnational LEADER conference. Enthousiastic LEADER colleagues
discussed the matterunder polar light and speculated about a „good
project”.
Real Finn saunas, healthy raindeer stakes and sounds of
samandrums helped the Birds Routes idea for the success. Since then
nice birds carry spring messages of cserhat communities to Lapland
and to Peipsi lake area and bring autum or wintery signals from North to
the „magyar land”. Above all, a nice Ecocenter has been established int
he vicinity of Lake Kozard, showing the trength of cooperating rural and
LEADER communities. Be our guest in the Ecocentre!
Dr. Pal Hajas
President, Cserhatalja Rural Development Association
President, Green Holidays Foundation

Dr. Hajas Pál
Elnök, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
Zöld Pihenő Alapítvány
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Ökológia Bemutató- és Oktatóközpont:
Kiknek érdemes ellátogatni az Ökoházba?
tóparti, erdei foglalkozásokkal, ismertterjesztő, oktató-nevelő
programokkal, amelyekben szakértők vezetik be a gyerekeket a
környezetismeret és –védelem rejtelmeibe.
A középiskolai és egyetemi/főiskolai csoportok számára kiváló
terepet nyújt az Ökoház és a környék sok érdekessége, a természeti,
ökológiai, geológiai és kulturális, vallási értékek. A kutatómunkához
több feltáratlan tématerület kínálkozik (geológiai feltáródások, ritka
növények, állatok leírása, madármegfigyelés, turizmus és vidékfejlesztés, stb.). E területek további tanulmányozására önkéntes táborok
szervezése is folyamatban van.
Ecological Demonstration and Training Centre: Who should come
Az „Ökoház” az idősebb korosztályhoz igyekszik közelebb hozto the Ecohause?
ni az érintetlen, kellemes, megnyugtató és regeneráló környezetet.
‣‣ tourists, nature lovers, professional groups who are interested
A könnyed kirándulásokra kiválóan alkalmas cserhátalji táj számos
about the nature and environment
természeti látnivalóval, növény- és állatritkaságokkal is csábítja a
‣‣ school childre, high school and university students and their
vendégeket.
teachers, instructors
A gazdáknak megnyitása pillanatától fontos új funkcióval is gya‣‣ farmers who are concerned about the new CAP and the
rapodik az Ökoház kínálata, amely képzési és bemutató helyet ad
practice of greening countryside
számukra az EU Közös Agrárpolitikájából eredő „zöldítés” megvaló‣‣ nature an environment-sensitive „green NGOs”
sítási módozatainak megtekintésére, gazdálkodási fogások elsajá‣‣ local and regional population.
títására.
A nemzetközi projekt részeként megvalósult létesítmény nemcsak
A Zöld Pihenő Alapítvány célja a LEADER Nemzetközi Együtta hazai szakemberek számára kínálja szolgáltatásait és lehetőségeit,
működési Projekt keretében megvalósult Látogatóház kialakításáhanem a külföldről érkező szakmai csoportok számára is ötletadó bával elsősorban az, hogy olyan mintát állítson a térségben, amely
zisul funkcionál, elősegítve ezzel az európai vidéki közösségek közötti
felhívja a figyelmet a fenntartható turizmusfejlesztésre és az
kapcsolatteremtést. A LEADER transznacionális (TNC) projektben
ökoszemléletre.
résztvevő partnerség továbbépítésében a jelen szakaszban aktíA bemutató és oktató tevékenységeket befogadó „Ökoház” várja
van közreműködő partnerek mind érdekeltek a 2014-2020-ra szóló
az ökológiai értékeket értő, elfogadó látogatókat, a természeti értéegyüttműködésben és a Madarak Útján igyekeznek ”szárnyakat adni”
kek, növény- és állatvilág iránt érdeklődő szakembereket, túrázókat,
kirándulókat egyénileg vagy csoportosan. A legifjabbaktól a legidősebb elképzeléseiknek.
A szakmai tevékenység erősítéséhez a környezet és természetkorosztályig mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő
érzékeny „zöld civil” szervezetek számára is kapcsolódási pontként
programot az Ökoházban és annak térségében.
Az óvodás és iskolás csoportok számára ajánlott kisebb kiszolgál az „Ökoház”, hozzájárul a hatékony információáramláshoz, a
rándulások kiegészíthetők állat- és növénybemutatókkal, terepi, kapcsolatépítési lehetőségek bővítéséhez.
‣‣ a természet iránt érdeklődő turistáknak, természetjáróknak,
szakmai csoportoknak
‣‣ iskolás diákoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak, oktatóknak
‣‣ gazdálkodóknak, akiket érdekel a KAP „zöldítés” szelleme és
gyakorlata
‣‣ a környezet és a természet iránt elhivatott „zöld civileknek”
‣‣ a helyi és a térségi lakosságnak.
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Salgotarjan), turn left and taka #2128 road to to North (right turn at
the edge of Szarvasgede). The centre is after Ecseg village, drive int o
a farm estate. Please call for navigation advice: Dr. Pal Hajas, mobile:
+36-30-2104308. Email: zoldpiheno@euragro.hu

Mit tehetünk az Ökoházban?
What could be done int he Ecohaus?

A helyi és térségi lakosság számára különleges létesítmény született az
„Ökoház” megépítésével, hiszen amellett, hogy a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos ismereteiket bővíthetik, megismerkedhetnek a környezettudatosság fogalmával, gyakorlatával, ezáltal nem titkolt célként a közösségi
szemléletformálás is megjelenik. Mindemellett minden érdeklődőt szeretettel vár a kozárdi Ökológiai Bemutató és Látogatóközpont!
Zöldüljön nálunk! Elérhetőség: Zöld Pihenő Alapítvány
Ökológiai Bemutató és Oktatóközpont. 3053 Kozárd, Külterület
095. Hrsz. Megközelítés: Délről (M3 Hatvanig, majd a 21 számú
út és Szarvasgedétől a 2128. út) Ecseg felől érkezve a Kozárditó után jobbra található mezőgazdasági telepen át, táblával jelölt
irányban. Észak-nyugatról Balassagyarmat – Szécsény - Alsótold,
illetve északról Szlovákia, Salgótarján felől a 21 sz. útról SzécsényHollókő irányába fordulva, majd kb. 4 km után a Nagymezői kanyarnál balra, a 2128. útra érkezve Kozárdot elhagyva a mezőgazdasági
telepen át, táblával jelölt irányban. Bejelentkezés és programszervezés: Zöld Pihenő Alapítvány, Dr. Hajas Pál, +36-32-491-067,
+36-30-210-4308, zoldpiheno@euragro.hu
Be greener with us! Contact: Green Holidays Foundation, Ecological
Demonstration and Training Centre, 3053 Kozard, Kulterulet 095. Hungary. Access from Budapest (and Budapest Airport): M3 Motorway up
to Hatvan junction (55 km), then take #21 Road to Jobbagyi (Direction
6

‣‣ a cserhátalji természeti értékek, turisztikai, ezen belül
ökoturisztikai kínálatainak megismerését, a költőző és nálunk
fészkelő madarak és élőviláguk bemutatását, apró és közepes
természeti látványosságok és táji értékek kapcsolódó feltárását
kiállításokon, interaktív multimédiás bemutatókon, turisztikai
tájékoztató anyagokon keresztül,
‣‣ lehetőség lesz ökoturisztikai eszközök kölcsönzésére, rendezvények, oktatási programok, természeti megfigyelések,
workshopok, szemléletformáló képzések, tréningek megtartására, jó gyakorlatok bemutatására.
Jelenlegi szolgáltatások: szakmai csoportok látogatása,
lehetőség nyújtása szervezett ifjúsági és felnőtt csoportoknak tanulmányút keretében a környékbeli gazdaságok, öko- és geoturisztikai
látnivalók (andezit kőfejtő, kozárdi formáció) megtekintésére, szakmai
tájékoztatóval és képzett vezetéssel.
Available services: visit of professional groups, study tours in various ecosites, farm visits and walk-out to the Kozard lake, nearby forest and meadows,
study protected flora and fauna. Planned eco-trainings for students, farmers
and policy makers. There are overnight and hospitality facilities available.
Szálláslehetőségek: együttműködésben a kozárdi szállásadókkal és vendéglátó-helyekkel 40-50-60 fős csoportokat is el tudunk
helyezni.
További szolgáltatások: együttműködés az európai és magyar turizmus minőségi díjas kozárdi „Vadvirág” étteremmel és a Palóc Ízek Házával
gasztronómiai bemutatók szervezésére, környékbeli gazdákkal helyitermékkóstolók, valamint turisztikai programok rendezésére. Diák- és gazdacsoportok szervezett látogatásának szervezése, kapcsolódva a térség és Nógrád
megye turizmusához. Szakmai csoportok látogatása esetén idegenvezetést,
előadókat is biztosítunk.
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‣‣ szakmai csoportok fogadása (egyetemek, főiskolák, gazdakörök, középiskolák),
‣‣ turizmus (egyéni és csoportos látogatók, családok nyaraltatása)
menedzselése,
‣‣ gyakorlati hely biztosítása tanulmányok, szakdolgozatok, diplomamunkák készítésére a Debreceni Egyetem REGINNOTUR
kozárdi kihelyezett tanszéke keretében regionális fejlesztés,
innováció és turizmus témákban, (a Cserhátalja Vidékfejlesztési
Egyesülettel együttműködésben),
‣‣ kutatás, innováció,
‣‣ ökológiai gazdálkodás, vadgazdálkodás, vadbiológia gyakorlati
bemutatása,
‣‣ helyi vidékfejlesztési programok, - pályázatírás,
‣‣ rendezvényszervezés, - táboroztatás, idegenvezetés, madármegfigyelés, horgászat,
‣‣ turisztikai eszközkölcsönzés.
Tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezünk vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási, turisztikai
témakörökben. A helyszínt az Ökoház biztosítja, míg szállásul
Kozárd és a környező falvak lehetőségeit is igénybe kívánjuk
venni.

Az Ökocentrum és környezete ifjúsági, természet- és
környzetismertető, vízparti szórakoztató, valamint kézműves és
művészeti táboroknak is helyet ad. Saját szervezésű táboroztatások mellett várjuk azon szervezetek, csoportok jelentkezését is,
akik Kozárd nagyszerű környezetében szeretnének eltölteni néhány
pihentető napot.
Feladataink, tervezett szolgáltatásaink: az Ökológiai
Bemutatóháznak a vidékfejlesztési és agrár-környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a következő feladatokat kell ellátnia:
‣‣ a környező természeti értékek bemutatása,
‣‣ ökológiai gazdálkodási tanácsadás és bemutatók szervezése,
‣‣ szaktanácsadás a térség gazdálkodóinak (előadások, rendezvények, pályázati információk – KAP-zöldítési bemutatók),
‣‣ térségi összekötő szerep megtartása és erősítése az
ökoturisztika terén,
‣‣ nyári gyerektáborok (környezet- és természetvédelem, állatvédelem témában),
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Rendezvények: évente ismétlődő szabadtéri rendezvények
kiszolgálása, természeti környezetben helyszín biztosítása.
Kutatás: a Zöld Pihenő Alapítvány a következő témákra
öszpontosít és ezekben keres együttműködő partnereket a jövőben:
‣‣ Vadgazdálkodás, vadbiológia, élőhely-fejlesztés
‣‣ Génmegőrzés, talajvédelem, ökológiai gazdálkodás. természet
és környezetvédelem
‣‣ Turisztikai és gazdálkodási öko-minősítési rendszerek
KAP zöldítési bemutatók: a zöldítés fogalma maga az
éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági tevékenység. A KAP reform eredményeként 2015-től került
bevezetésre a zöldítés gyakorlata, amelynek fő célja, hogy a
környezeti és természeti erőforrások megőrzéséhez a mezőgazdasági tevékenységet végzők is hozzájáruljanak, minden egységes területalapú támogatást igénylő gazdaságban. A három fő
gyakorlat: állandó gyepterületek fenntartása, terménydiverzifikáció (növénytermesztés diverzifikálása), ökológiai jelentőségű
területek kijelölése (EFA).
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Miért érdekes ökológiai táj a Dél-Cserhát,
a Kelet-Cserhát és a Nyugat-Mátra?
Az ökoturisták számára a legfontosabb a meglátogatott
célterület értékeinek megismerése a lehető legkisebb zavarással, a károsító, bolygató hatások mérséklésével, a természeti környezet megkímélésével. Kiemelt célja a fenntarthatóság biztosítása, hogy unokáik is ugyanúgy megcsodálhassák
majd az egyedülálló növény- és állatvilágot.
A Kelet- és Dél-Cserhát, valamint a Nyugat-Mátra területe
is számos ritka és védett növény- és állatfajt rejt, amelyek
megóvása nagy feladat, országunk egyediségéhez hozzájáruló érték, mindamellett olyan turisztikai kínálat része, amely
speciális érdeklődésű vendégek számára igazi kuriózumokat
kínál. Ugyanakkor napjainkban egyre inkább előtérbe kerül
az a szemlélet, amely szerint az ökoturizmus egy folyamat,
amelynek eredményeként egy ideális turisztikai ipar alakulhat
ki a környezeti hatások mérséklődésével, a környezetvédelem
előtérbe helyeződésével.
A Nyugat-Mátra térségében a táj és az ember
együttélésének legszembetűnőbb eleme az erdőgazdálkodás
és a felszíni vizek hasznosítása. Mátrakeresztesen nagy
hagyománya volt a fatermékek, ezen belül a fakanalak
gyártásának, de napjainkban már csak néhány őrzője maradt
az egykori mesterségnek. A Mátrában fakadó, onnan olykor
veszélyesen lezúduló patakok vizét a Hasznosi-víztározó
gyűjti össze, hogy a szomszédos Pásztó és Hasznos számára
ivóvíz-bázisként szolgáljon.
Érdekesség: a Nyugat-Mátrában honos kis békászósas
hazai állománya az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent.
A fajra jellemző, hogy a fészekaljban legtöbbször két tojás
van, a két kikelő fiókából többnyire csak egy marad meg,
ugyanis a „káinizmusnak” nevezett jelenség eredményeként
az idősebb fióka az első tíz napban megöli testvérét.
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A kutatások feltárták, hogy a fiókák a fehér pihetoll levedlése
után már nem bántják egymást, Hazánkban dolgozták ki azt a módszert, amely alapján az egyik fiókát a kritikus időszakra eltávolítják a
fészekből, majd a későbbiekben visszahelyezik oda, megvédve ezzel
mindkét kis állatot. Ezen tevékenységhez mindenképp társulnia kell
az élőhely védelmének, hiszen anélkül nem érhető el a megfelelő
eredmény.
A Kelet-Cserhátban a tájvédelmi körzetek, NATURA 2000 területek, helyi védettséget élvező értékek olyan ökológiai egységeket
alkotnak, amelyek teret és lehetőséget biztosítanak a biodiverzitás
fenntartására. A vulkáni takarók, eróziós felszínek, nagy hegyhátak,
kis patakok, tavak, mészkőfelszínek mind-mind egyedi flóra kialakulásához adtak alapot, de az emberi tevékenységek (szőlőművelés,
gyümölcstermesztés, szántók, legelők kezelése, erdőgazdaság) sok
helyen jelentősen módosították, néhol kiszorították a természetes
élővilágot. Ahol a bolygatás megszűnt, ott a természet visszahódította
a területeket és érdekes, sokszor különleges társulások alakultak ki. Az
erdősülés egy természetes folyamat, de a felhagyott szőlőterületeken
a környezetéhez képes szárazabb, erodáltabb talajon jelenik meg. Ezeken a területeken az extenzív kezelés (legeltetés, kaszálás) a megfelelő, mivel ezáltal a füves élőhelyek fennmaradhatnak.
A Dél-Cserhát, amely lényegében a Kelet-Cserhát déli előtere,
felszínét tekintve átmenetet képez az Alföld felé. A dimbes-dombos
táj kedvelt célpontja a bakancsos, kerékpáros, természetjáró turistáknak, kiváló adottságokkal bír a lovasturizmus szempontjából és a
Mária Zarándokútnak köszönhetően a vallási turizmus is kapcsolódik a
területhez. Az ökológiai folyosókat képező kis patakok és patakpartok
élővilága a biodiverzitás megőrzésében nagy szerepet játszik. Fontos
ez azért is, mert a Cserhátalja kistáj hazánk legnagyobb mértékben
beszántott területe. A parlagi sas és a kerecsensólyom ismételt megjelenése Héhalom és Palotás környékén nagy madártani eseménynek
számított, amiben közrejátszhatott az is, hogy például a parlagi sas
kedvenc táplálékáért, az ürgéért (ami a Pásztói-Mátra környékéről az
állattartás miatt vélhetően kipusztult), a Mátraalja és a Zagyva-völgye
mellett a Cserhátaljára is repül vadászni.
A Palotási-víztározón és környékén az utóbbi 20 évben mintegy
190 madárfaj előfordulását, ebből 73 faj költését jegyezték fel. A
Csécsétől északra található Sósréteken (elnádasodott mocsárrét)
jegyezték fel a szibériai nőszirom jelentős állományát. A fennmaradt
területek megőrzése ezek alapján rendkívül nagy jelentőségű ökológiai
szempontból.
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Barangolás a Cserhát déli vidékén
A turisztikai szempontból Dél-Cserhátnak nevezett terület a KeletiCserhát három kistáját foglalja magába: az Ecskendi-dombságot,
a Cserhátalját és a Központi-Cserhátot. A terület felszínét tekintve
dombsági jellegű, hegységelőtéri hegylábfelszín, azaz a VulkániCserháthoz délről kapcsolódó lankás vidék. Északi részén a völgyekkel
szabdalt felszínt laza üledékek alkotják, helyenként vulkáni takaró
és telérek maradványaival, míg délre már csak mérsékelten tagolt
lösszel fedett hordalékkúp-síkság simul az Alföldbe. Az egykoron
kiterjedt erdősztyepp-erdők és cseres-tölgyesek borította terület
természetes növényzete már csak foltokban látható, a már említett
magas beszántottság miatt. A ritkább fajok a fennmaradt/telepített
erdőkben, mesterséges élőhelyeken vagy gyomtársulásokban élnek.
A száraz útmezsgyéken, gyomosodó gyepekben a tavaszi hérics, a
bárányüröm és a macskahere társulásait találjuk, a folyók és patakok
mentén puhafás ligeterdők, a völgyekben nedves rétek, mocsárrétek
és sásosok kisebb állományai alakultak ki. Ezeken a réteken nyílik a
zsióka, a réti iszalag, a fátyolos nőszirom, a hosszúlevelű veronika.
A Központi-Cserhát lankás dombvidékének kultúrtájait kisebb
erdőfoltok, völgyalji nedves rétek, patakmenti fűzligetek tarkítják. Az
erdők zömmel cseres-tölgyesek, az északi oldalakon kis számban
gyertyános–tölgyesek és a gyertyános-bükkösök is megjelennek.
Jellemző növények a közönséges édesgyökerű páfrány, a barkócafa,
a magas csucsóka, a melegkedvelő erdőkben a pázsitos nőszirom,
a sziklai és lappangó sás. A lejtők, hegylábak déli oldalainak érdekes
fajai a selymes peremizs, a dudafürt és a Janka-tarsóka.
Aktív pihés a Dél-Cserhátban: a Dél-Cserhát gyönyörű tájai
számos kijelölt túraútvonalon bejárhatók. A kedvelt kirándulóhelyként
ismert Kozárdon vezet át a kék-túra, a „palóc piros” út, illetve a Mária
zarándokút északi ága. Vanyarcról a kisbéri félvér lófajtát tenyésztő
sarlóspusztai lovas tanyára, a béri andezit oszlopokhoz és a szandai
vár romjaihoz juthatunk el gyalogosan.
A bujáki Kikelet túra 7 km-es útvonala a Kálváriát ejti útba és a
Bujáki várromhoz vezet, a 15 km-es távon a Sasbérc kilátót érintve
juthatunk el a várromhoz. A bujáki 30-as túraútvonal nyugat felé
indít, Kutasóra és Bokor településre vezet, majd a Bokri-hegyi
keresztet érintve és a Bujáki-várromot útba ejtve tér vissza Bujákra.
Az 50 km-es táv a Bokor-patak völgyén keresztül követi a 30-as
útvonalát Kutasó határáig, majd onnan a pazar panorámájú Dobogó14

tetőre vezet. A jelzett turistaúton Kutasót elhagyva Bokor település
következik, ahonnan a 30-assal együtt ér vissza Bujákra a Bokri-hegyi
kereszt és a Bujáki-várrom érintésével. A spirituális feltöltődést, a
lelki békét, nyugalmat keresők a Mária út kék útvonalán Erdőkürtről
Vanyarc, Bér, Buják településeken áthaladva, Ecseg, Kozárd és
Sámsonháza falvain keresztül zarándokolva jutnak el MátraverebélySzentkútra. (Kozárdon 2015-ben készül el a zarándokoknak pihenőül
szolgáló Mária kert.)
Erdőtarcsán a Carussel Lovas Sportegyesület szakszerű
lókiképzést és edzést, Vanyarcon Lóska János Lovastanyája, valamint
Szirákon a Teleki-Degenfeld Kastélyszálló lovaglási lehetőséget,
lovasoktatást, lovastáborok, valamint tereplovaglás és lovastúrák
szervezését kínálja. Béren tűzhányó működött időszámításunk előtt
30 millió évvel. Európában egyedülálló a béri andezitömlés. Buják
és Kozárd környéke új ökoturisztikai célpont: madármegfigyelőkkel,
sétautakkal. A csodálatos bujáki népviselet minden nemzeti és vallási
ünnepen látható. A bujáki várrom jól megközelíthető, de nagyon
romos állapotban van. A bujáki Sasbérci kilátótorony télen-nyárons
élménydús kiránduló célpont.
A palotási horgásztó: a tó és a közvetlen környéke a Cserhátalja
leggazdagabb élővilágú területei közé tartozik, számos, a
tájegységben máshol már jórészt megszűnt élőhely-típus itt található
meg. Ez a tó Nógrád megye egyik népszerű horgásztava, Palotás
és Kisbágyon községek között terül el. Az 1967-68-as években jött
létre, amikor öntözés céljából a Buják-patak vizét egy völgyzárógáttal
elrekesztették, így 62 hektár kiterjedésű, 250 m átlagos szélességű,
4,5 m átlagos mélységű, 2 km hosszúságú víztározó alakult ki. Kiváló
halállományának, a Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület által
rendszeresen szervezett horgászversenyeknek és programoknak
köszönhetően a Palotási horgásztó horgászok ezreit vonzza évente. A
bojlis horgászok egyik közkedvelt horgásztava egyedi lehetőségeket is
kínál, a sok süllő miatt nagy hagyománya van a léki süllőzésnek is.
A víztározó jó néhány vízi- és mocsári növény otthona, a víz
felszínén apró békalencse, keresztes békalencse úszik, találkozhatunk
sima és érdes tócsagazzal, fodros és fésűs békaszőlővel, valamint
vidrakeserűfűvel. A parti övezetben a nádon, a széleslevelű és
keskenylevelű gyékényen kívül további fajok a vízi harmatkása és a
zsióka.
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A számottevő vízicsiga, kagyló és szitakötő faj mellett, a vízibolhák,
kandicsrákok és a poloskák egyes fajai is hatalmas tömegben
fordulnak elő a tóban. A tározó környékén nem ritka a szongáriai
cselőpók. A tározó partján a réti iszalag, a felső, Kisbágyonhoz tartozó
végen nagy foltban védett kálmosgyökér telepedett meg. A Bujákipatakot kísérő hajdani ligeterdőket a mézgás égerek, fehér nyárak és
fehér füzek idézik, a tó nyugati partjának füzes erdőfoltjában a védett
széleslevelű nőszőfű néhány példánya látható. A Cserhátalja eredeti
erdős sztyeppnövényzetének maradványaira a Kisbágyonhoz tartozó
Alsó-réten találhatunk, további védett növényfajok a hengeres fészkű
peremizs, a dunai szegfű, a selymes boglárka, a macskahere, és a
nyúlánk sárma.
A víztározó területén kocsányos tölgy, vörös tölgy, korai juhar, nyír,
erdei és fekete fenyő példányai nőttek, a kocsányos tölgyesekben
két védett orchideafaj, a fehér madársisak és a kardos madársisak
telepedett meg. Különös természeti érték az ecsegi domboldalon
található tavaszi hérics mező.
Itt épít fészket a fokozottan védett törpegém, a barna rétihéja, a réti
tücsökmadár és a függőcinege is. A tározó északi végén lévő fűzligetben a
nagy fakopáncs vájta odúkban seregélyek, széncinegék, szürke légykapók
fészkelnek. A nyugati part felhagyott homokbányájában változó számban
költ a fokozottan védett, színpompás gyurgyalag, és a partifecskék népes
csoportja. Nagy számban vannak jelen nádi énekesmadarak, ezek közül
legjelentősebbek a nádirigó, a foltos nádi poszáta, a nádi sármány, a
cserregő nádi poszáta, a karvaly poszáta, de nádi tücsökmadárral is sokfelé
találkozhatunk. A vízparti bozótosokban és a ligeterdőkben mindenütt
előfordul a berki tücsökmadár, a fülemüle és a barát poszáta. A kökényes
cserjések madara a tövisszúró gébics, de a megyében különlegességnek
számító citrombillegető és pásztormadár egyedeit is észlelték már itt.
A jobbágyi Nagy-Hársas hegy andezit feltárás: a
Jobbágyi község fölé magasodó Nagy-Hársas hegy oldalában lévő
felhagyott kőbányában andezit feltárás látható. A mintegy 40 méter
hosszú andezit falakon jól megfigyelhetők a miocén kori vulkánosság
rétegei. Az 509 méter magas hegy tetejére 2 km hosszú, komplex
környezetismereti tanösvény vezet. A 10 állomásból álló, túra
jellegű útvonal tájékoztató táblái a geológiai értékeken túl az erdei
életközösségeket, a védett növényfajokat, valamint a gombákat, a
madarakat, a hüllőket és a rovarokat mutatják be. A tisztásokkal,
cserjékkel, fákkal tarkított száraz területen olyan védett fajok
figyelhetők meg, mint a vándorsólyom, seregély, citromsármány,
barátka, fali gyík és zöld gyík.
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A Teleki-Dégenfeld kastély parkja: a barokk stílusú,
jelenleg szállodaként működő Teleki-Dégenfeld kastély parkja
helyi jelentőségű védett természeti terület Szirákon. A mintegy 3
hektár területű, szabadon látogatható park fái a nagylevelű hárs, a
szomorú japánakác, a szomorú kőris és a hegyi szil, szép példányai
díszlenek a korai juharnak, a hegyi juharnak, a vadgesztenyének és az
ezüstfenyőnek.
A béri Nagy-hegyi andezit oszlopok: Sziráktól a 21149-es
számú bekötőúton juthat el a látogató Bér településre. A templomtól
a Bér-patak völgyében ÉNY felé, a zöld jelzést követve az erdőben
folytatódik az út, ezt követően a sárga jelzésen továbbhaladva
lehet eljutni az oszlopokat rejtő kőbányához. A 402 méter magas
béri Nagy-hegy helyi védelem alatt álló terület, a NovohradNógrád Geopark egyik kiemelkedő földtani értéke, egy 14-15 millió
évvel ezelőtti hasadékvulkáni működés erősen lepusztult, de igen
látványos maradványa. Kőfejtőjében ívelt, oszloposan megszilárdult
andezitláva figyelhető meg, ami Európában egyedülálló, mivel a
megszilárdult vulkáni kőzetek hosszan kifelé hajló oszlopokban
állnak A kőbányászatnak köszönhetően a sötétszürke, 30-40 cm
átmérőjű, 5-6 szögű oszlopok kerültek felszínre, hosszuk 8-10 m, alsó
részük a függőlegestől mintegy 70 fokos elhajlást mutat, ami igazán
látványos. Az andezitömléstől nem messze hatalmas, kisebb-nagyobb
kőzetdarabokból álló kőtenger ”hullámzik”, amely ma is mozgásban
van, kőzetanyaga folyamatosan pótlódik a hegytetőt alkotó andezitből.
Egy meredek kaptatót követően a gerinc tetején gyönyörű cserháti
panoráma tárul a látogató elé, megéri a séta fáradtsága
A Nagy-hegy gazdag növényvilágát is megcsodálhatja itt a
látogató, az északi oldalt borító gyertyános-tölgyes erdőkben az ujjas
keltike, a sárga tyúktaréj, a bogláros szellőrózsa, és a galambvirág
díszlik. A gerincen halad egy ösvény, amely mentén védett a fekete
kökörcsin. tarka nőszirom, a hegycsúcson a szirti gyöngyvessző
és a pannon madárbirs sziklai cserjést alkot. Az andezitoszlopok
repedéseiben árnyéktűrő édesgyökerű páfrány és aranyos fodorka, a
kőtengerre moha- és zuzmófajok telepedtek.
A hegy védett bogarai a szarvasbogár és a nagy hőscincér, védett
rovar a nagy fehérsávos lepke, amelynek hernyója a szirti gyöngyvesszőn
fejlődik szép együttélésként. A hegygerinc köves részeit kedveli a zöld
gyík. Az erdő az erdei pinty, a vörösbegy, a széncinege, a barátposzáta, az
énekes rigó és a feketerigó énekétől hangos. Gyakran látni a hegy felett
vitorlázni vagy vadászni egerészölyvet, sőt, a szerencsések a fokozottan
védett darázsölyvet is megfigyelhetik.
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Az andezit oszlopokhoz tartó gyalogúton egy fekvő U alakú
bemutatóhely ad helyet a Geopark területéről származó 12 féle
kőzetnek.
A Csécse-bélahalompusztai Keglevich kastélypark
és az Erzsike park: a Bélahalompusztai volt Keglevich
kastélypark 1976 óta védett terület. A Csécse határában, a
XIX. század elején épült kastély és parkja jelenleg elhanyagolt
állapotban van, nem látogatható szabadon. A település másik
természetvédelmi területe a jelenleg iskolaként működő Fráter
kúria parkja. A Fráter Erzsébetről (Madách Imre felesége) elnevezett
Erzsike park 3,8 hektáros területén számos védett madárfaj,
erdei pinty, feketerigó, széncinege, tengelic, zöldike, seregély,
nagy fakopáncs és csuszka is látható. A község közelében lévő
felhagyott homokbányában fokozottan védett színpompás
gyurgyalagok költenek.
Buják: a Dél – Cserhát természeti értékeit bemutató utunk
Bujákon végződik. A település 11 állomásból álló ökológiai
tanösvénye az itt élő növény- és állatfajokat, az erdő- és a
vadgazdálkodás céljait, módszereit mutatja be. A Művelődési
Házat és a Sasbérci kilátót összekötő útvonal a természeti értékek
mellett a település kulturális, épített és történelmi értékei - a
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Bujáki vár, a Sasbérci kilátó, az Egidius-forrás, a Kálvária - sok szép
látnivalót ígérnek. A Kálvária-hegyen áthaladva a tanösvény egy
leágazása fölvezet a bujáki várhoz. A tanösvény minden év március
1-től augusztus 31-ig, napkeltétől napnyugtáig, a kilátó ugyanezen
a Bujáki Erdészet által meghatározott időben látogatható.
A Sasbérci kilátó a 469 méter magas Sasbérc festői környezetében
található, csodálatos körpanorámát nyújtva a Cserhát dombjaira. Az
egykor vadászházként funkcionáló épületet gróf Pappenheim Szigfrid
akkori tulajdonos felesége, gróf Károlyi Erzsébet építtette az 1910es évek végén Francz Zell müncheni építész tervei szerint. A torony
földszintjén a gróf erdésze lakott a családjával, az emelet szobáit
vadászatok során használták, vadászpihenőként. Az erdőterületet a
család az 1930-as évek végén eladta, az új tulajdonos nem törődött
az épülettel, az erdész család 1950 körül kiköltözött. A lakatlanná
vált torony állapota lassan romlott. Az erdőterületet működtető
HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a FAO és a Nógrád Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázati támogatásának segítségével a
romos épületet 2001-ben újjáépíttette. A kilátó hétvégenként és
ünnepnapokon autóval 9 és 17 óra között közelíthető meg aszfaltúton
a Szandaváralja - Terény közötti útról Kiskérpuszta érintésével, vagy
Bokor falu felől.
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A „Bujáki tölgyfák” néven három idős kocsányos tölgy került
védetté nyilvánításra elsőként a megyében. A tölgyfákhoz a Rákospatak hídján át jól kiépített, aszfaltos úton lehet eljutni a Keselyréten át. A csemetekerthez közelítve az út jobb oldalán áll két
faegyed. A nagyobbik fa törzskerülete meghaladja a 6 métert, a
magassága 25 méter. A kisebb törzskerülete 4,5 méter felett van,
magassága 22 méter. A nagyobb fa kora 300, a kisebbé 200 év
körül valószínűsíthető. A csemetekert bejáratánál álló harmadik tölgy
már a török időknek is a tanúja volt, törzskerülete meghaladja a 6
métert, magassága 23 méter, koronájának átmérője 30 méter. A
tölgyfákhoz vezető aszfaltozott úton közelíthető meg az 1943-ban
védetté nyilvánított Egidius-forrás is. Az erdő szélén, egy kis patak
medrében lévő különleges forrás fölé 1940-ben emeltek kőboltozatot
a természetjárók, a túrázókat pihenőhely várja. A forrás ma már nem
ad vizet, vízhozama az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökkent.
Különlegesség, hogy a patak a védett foltos szalamandra szaporodó
helye.
A Pappenheim-bánya földtani alapszelvény az Őr-hegy vonulat
déli lábánál helyezkedik el. Az egykori homokbánya 30x100
m-es kiterjedésű bányaudvarát meredek, néhol függőleges, vagy
alászakadó, néhol közel 20 m magas falak határolják. A bánya ÉNy-i
végében barlangként számon tartott nagyméretű üreg található,
amelyet a szakértők homokkőben keletkezett felszakadásos
barlangnak tartanak. A terület védett növényfajai a magyar bogáncs,
a selymes peremizs, a hegyközi cickafark és a nyúlánk sárma, védett
állatfajok a fokozottan védett pannongyík, a védett nagy szarvasbogár,
zöld gyík, és a rézsikló.
A bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét NATURA 2000 terület. A
Bérhez tartozó hegylábi részein leromlott szárazgyepek, szántók
és kisebb sztyeprét-foltokkal tarkított száraz tölgyesek találhatók.
A Hényeli-erdő és Alsó-rét szintén a NATURA 2000 területek közé
tartozik, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. A
Bujáki-patak völgyének legteljesebb formában megmaradt élőhelye,
a szántókkal körülvett terület élőhely-folt szigetként funkcionál. A
védett növényfajok közül a réti iszalag, a hosszúlevelű veronika, a
keleti békakorsó, és a mocsári csorbóka díszlik, a löszgyep foltokban
tavaszi hérics, selymes boglárka, és macskahere található. A
pillangófélék jelentős tagja, a Cserhátalján egyedi kis apolló-pillangó,
és a bagolylepkefélék családjába tartozó magyar tavaszi fésűsbagoly.
A Natura 2000 jelölőfajok közül a Janka-tarsóka, a nagyon különleges
éjjeli lepke, a sárga gyapjasszövő és a magyar tarsza fedezhető fel itt.
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„Légy környezettudatos!”:
tipp, figyelmeztetés, érdekesség
A madáretetés szabályai: A téli etetés. Az itthon maradt, nem költöző
madarak számára az etetési időszak az első téli fagy beálltától (általában
november elejétől) annak tartós megszűnéséig (április közepéig), illetve
a költési időszak kezdetéig tart. Ha rendszeresen szeretnénk etetni,
akkor érdemes már ősszel (szeptember elején) megkezdeni egy kevés
mag (köles, tört dió) kiszórásával, illetve néhány alma kiakasztásával.
Azokon a területeken, ahol kevés a magas cukortartalmú bogyós
bodzás, ott a vonuló madarak számára nagy segítség a szervezetükben
többlet zsírtartalék felhalmozásában a gyümölcs. A madarak gyorsan
hozzászoknak az etetéshez és messziről visszatérnek az etető közelébe
telelni, így nagy felelősség a folyamatos etetés, a kis testű fajoknál ez a
túlélést is jelentheti egy-egy fagyos éjszakán.
Fő madáreleségek: növényi magvak, ezek keverékei (napraforgómag,
köles, muhar, dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió,
pisztácia), valamint állati zsiradék (szalonna, faggyú, cinkegolyó, lágy
sajt), alma, egyéb (főtt rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek). Az
énekesmadaraknak nem szabad kenyeret, kenyérmorzsát adni, mert az
erjedésnek indul és bélgyulladást okozhat, ami az állat elpusztulásához
vezethet. A madarak által azonnal elfogyasztásra kerülő kenyérmorzsa
nem ártalmas, így azzal verebek, hattyúk, récék, libák etethetőek.
Több típusa van az etetőknek, attól függően, hogy a különböző fajok
hol szeretnek étkezni, pl. talajon vagy az ágak között. A talajon történő
etetésnél ügyelni kell arra, hogy a hó ne lepje be a kiszórt eleséget. A tálcás
etető egy sekély mélységű tálca vagy virágalátét is lehet, az alján egy
lyukkal, hogy a víz ki tudjon folyni belőle. A dúcetetők teteje megvédi az
eleséget az esőtől, hótól, valamint nagyobb mennyiséget lehet kihelyezni
bennük a ritkábban látogatott helyeken. A függő etetők már igen sokféle
formában és anyagból kaphatóak. Ablak- és ablakpárkány etetők
kiemelten hasznosak az emeletes házas övezetekben. A harkályok nagyon
kedvelik a faggyút, így számukra olyan etetőre van szükség, amely védi
a kihelyezett zsiradékot más álltoktól (pl. macska) és közel elhelyezhető
élőhelyükhöz.
Az etetők takarítása gyakorlati szempontból fontos, ugyanis a madarak
az elfogyasztott magok héját hátrahagyják, és ennek eltávolítása, vagy
összegereblyézése és komposztálóra helyezése, az eredeti talajetető
helyszínen pedig az újbóli magszórás segíti táplálkozásukat. Ennek oka,
hogy az etetőre járó madarak megritkulnak, ha túl sok időt kell eltölteniük a
böngészéssel, ez pedig madármegfigyelési szempontból nem optimális. Az
etetők kiegészítő eszközei: itatók, odúk, éjszakázó kasok, porfürdő.
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Kelet-Cserháti séták
A Kelet-cserhát Tájvédelmi Körzet: 1989-ben nyilvánították
védetté, területe 7425 hektár, a Bükki Nemzeti Park felügyelete alá
tartozik. A körzet Nógrád megyében, a Börzsöny és a Mátra vonulatai
között fekszik. Északról az Ipoly-folyó völgye, délről az Alföld határolja,
Pásztótól nyugatra található a Hollókő, Márkháza, Ecseg, Kozárd és
Bokor községek által határolt területen.
A Kelet-Cserhátot a miocén kori andezites jellegű vulkanizmus igen
változatos felszínű tájjá formálta. Alapvetően a Mátra óriási vulkáni
tömbjéhez tartozott, csak a Zagyva-árok későbbi kialakulásával
különült el. A vulkáni működés megszűnése után a belső és a külső
erők felszabdalták, lekoptatták a felszínt. Sámsonházán a Vár-hegy
déli oldalában a néhai bánya 30-40 méter magas falán két lávafolyás
rétege követhető nyomon, köztük törmelékek sávja látható. Ez a
Cserhát és a Mátra szerkezetének geológiai alapszelvénye (Mátrai
Vulkanit Formáció). A mesterséges feltáródás felső rétegeiben
megjelenik a lajtamészkő is, ami a terület tengeri elöntését bizonyítja,
gazdag leletanyaggal szolgál a tengeri élőlények megkövesült
maradványaiból.
A tájvédelmi körzetben a középhegységi cseres-tölgyes a zonális
növénytársulás, amely főként a hegygerinceken és a meredekebb
domboldalakon jelenik meg és igen fajgazdag (védett gérbics, a
kövi pimpó, bugás hagyma). Az északi, hűvösebb oldalakon és a
völgyekben gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és gyertyánosbükkösök zöldellnek. Az északi vagy sziklás oldalakon előfordul
törmeléklejtő-erdő is, értékes növényeik a magas csukóka és a csillogó
gólyaorr. A melegebb déli oldalak szárazabbak, itt főleg a molyhos
tölgy és a virágos kőris található meg. Ritka, védett növényfajaik a
pilisi bükköny, a nagyezerjófű, a macskahere és a tarka nőszirom.
A száraz tölgyesek között elszóródva jelennek meg a kis területű
sziklagyepek (magyar perje, magyar bogáncs, törpe nőszirom) és
lejtősztyeppek (piros kígyószisz, a leánykökörcsin, az erdei szellőrózsa,
a bíboros kosbor. Az erdőirtások, a felhagyott gyümölcsösök és
szőlőültetvények helyén gyakoriak a félszáraz gyepek. Ezek a területek
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nagyon értékesek, mert számos védett növény- és állatfaj számára
nyújtanak életteret. A Kozárd környékén is jellemző lejtősztyeppen él a
Janka- tarsóka, valamint a nagyon ritka sárga bükköny. A leggyakoribb
védett növény a tavaszi hérics és a selymes boglárka számos helyen
fellelhető. Különlegesség, hogy az ecsegi Várhegyen található meg a
Cserhátban jelenleg csak innen ismert nagy gombafű.
Néhány további jellemző növényfaj: erdei varázslófű, fodros
gólyaorr, gyapjas boglárka, erdei holdviola, odvas keltike, bogláros
szellőrózsa, farkasszőlő, pusztai meténg, csepleszmeggy, fekete
madárbirs, jajrózsa, prémes gyöngyperje, sziklai csenkesz, Waldsteinpimpó, csillagőszirózsa, sárga len, fehér zanót, nagy pacsirtafű,
szibériai nőszirom.
Több nemzetközi szinten is jelentős, fokozottan védett állatfaj
él a területen. A száraz tölgyesekben igen ritka bogarak élnek,
ilyen a szilfacincér és a vöröscombú facincér. A Tepke környékének
kiemelkedő rovartani értéke a fűrészlábú szöcske, a lándzsás karimás
poloska az andezit sziklagyepek különleges poloskafaunájának tagja,
valamint a rablópille, amely sárga- fekete színezetével és röptével
lepkékre emlékeztet, ugyanakkor ő maga is lepkékkel is táplálkozik,
de említést érdemel még a magyar darázscincér, a barnabundás
boglárka és azozirisz törpeboglárka is. Nagy érték, hogy a NyugatEurópában veszélyeztetett nagy szarvasbogár hazánkban még gyakori.
Egyik fokozottan védett lepkénk, a magyar tavaszi fésűsbagoly is
fellelhető. A tájvédelmi körzet egyik legfontosabb értéke a különleges
pannongyík (Kárpát- medence bennszülött alfaja) a nyílt tölgyesekben
él. A terület ragadozói: nyuszt, hermelin, vadmacska, nagy és
mogyorós pele, erdei pele, muflon, dámvad, egyéb nagyvadak, de
vidrával is találkozhatnak a szerencsések.
A tájvédelmi körzet területén számos fokozottan védett madárfaj
él: fekete gólya, parlagi sas, kis békászósas, kerecsen, darázsölyv, uhu,
hamvas rétihéja, haris, fekete harkály, fakopáncs. Jellemző állatfajok
az óriás énekes kabóca, a hegyi virágbogár, a sápadt éjcincér, az Ariasdíszbogár és a nagy pávaszem.
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barokk stílusú templomával és néprajzi gyűjteményével enged
betekintést történelmébe. A falu a középkorban jelentős település
volt, vámszedőhelyként, váci püspöki helynökségként, majd esperesi
kerületként funkcionált.
Észak felé haladva Kozárd települése már a bronzkor óta lakott
terület, a honfoglalás idején kazár törzsek telepedtek le a Bézma
aljában. Napjainkban a turisztikai célponttá vált faluban a megújulás
és az élhető település fenntartásának jegyében számos fejlesztés
valósult meg, fesztiválok, vendégházak, palóc értékek és az utcákra
szinte bekúszó háborítatlan, tiszta környezet várja a vendégeket.
Utcáin és terein több mint 30 bronz, kő és faszobor gyönyörködteti a
látogatót.
A Bézma túloldalán, festői környezetben fekvő és kristálytiszta
levegőjű Cserhátszentiván már a 20 század elején kedvelt úticélnak
számított. Országos műemlékvédelem alatt álló barokk temploma
hosszú történelmi múltról tanúskodik, míg új templomát 1942ben a környező hat falu összefogásával építették. A Zsúnyipatak völgyében tanösvényt alakítottak ki a korábbi elhagyott
kőbányában feltáródó értékek szemléltetésére. A falu környékén
Említést érdemelnek a kultúrtörténeti emlékek is, több jelentős
helyszín emelhető ki, mint például az ecsegi Ilonavár romja, a
kozárdi Pogányvár és egyéb erődített őskori telepek, földvárak
és középkori várak, amelyek maradványai különleges élményt
nyújtanak A tájvédelmi körzet területén számos tanösvény
mentén és tájékoztató tábla segítségével juthatunk információhoz
a térség látnivalóiról (Kozárd határában az Anna kápolnához
és a Pogányvári-kőfejtőhöz kedvelt tanösvények vezetnek). A
mátraszőlősi Függő-kő térségét, a cserhátszentiváni kőfejtőket és
a felsőtoldi Kecske-hegy kisebb kőfejtőjét érdemes útbaejteni.
A Bézma és a Bézma-alji települések: a Bézma-hegy a
Kelet-Cserhát egyik legszebb környékének 513 méter magas
csúcsa. Túrázásra kiválóan alkalmas terület, a Tájvédelmi
Körzet legértékesebb és fokozottan védett területe, amely
legkönnyebben Kozárdról érhető el. Hajdanán Kozárd felől hosszú
szőlősorok kúsztak fel oldalára, a régi romos pincesorok virágzó
szőlőtermelésről és borkultúráról tanúskodnak. A Bokri- és a
Közép-heggyel egy vonulatot alkotó Bézma sokféle ősmaradvány
lenyomatát őrzi, amelyek a visszahúzódó őstengerek élővilágát
mutatják be. A hegy vetőjéből fakadó Hármas-forrás a Szuhapatakot táplálja.
A körzet közvetlen határán található Ecseg, amely 18. századi
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sok forrás fakad, némelyik melegvizű. Természeti értékei közül
kiemelkednek a Bézma keleti, felső harmadában található oszlop
alakú, függőkő formájú andezittömb-vonulatok, amelyek a vulkáni
szórásról tanúskodnak, valamint a Hármas-forrás feletti kövek és a
falu feletti oldalban található Bak-kő.
A szomszédos Alsótoldon minden évben erőpróbát rendeznek a
Toldi-legenda felelevenítésére. A település hajdani földesurai voltak a
Toldiak, akik neve összeforr a falu ezen hagyományával. Érdekesség,
hogy Nagy Iván történész a szabadságharc leverése után a kis
alsótoldi kúriában is rejtőzött egy ideig. A falu korábbi templomát
a második világháborúban elveszítette, kis haranglába helyi
kőművesmester munkája (1957). Elragadó fekvése vonzza a kirándulni
vágyókat.
A Tepke vonulatához kötődő települések: a Bézma-Középhegy
vonulattól északra a Tepke hegy kapcsolódik. A szomszédos Felsőtold
a török idők előtt Alsótolddal egy települést alkotott, amelynek
emlékét ma a két falu közti dűlőn fellelt romok őrzik. Hangulatos
kis utcácskáik, a dombok aljában ülő megőrzött palóc kontyoltnyeregtetős, tornácos parasztházak, a szaporodó vendégházak,
a szépen gondozott sportpálya, a késői barokk harangláb értékes
harangjával hívja látogatóit.
Garáb Felsőtoldról érhető el, zsáktelepülés, de Mátraszőlős erdei
túraútvonalon innen elérhető. A premontrei szerzetesrend már az
1700-as években megjelent a településen, jelenleg álló templomát
jezsuita szerzetesrend tagjai építették. Napjainkban háborítatlan erdei,
festői fekvése vonzza a túrázókat.
A hegyvonulat túlsó oldalán fekvő Mátraszőlős Garábról
gyönyörű erdei túrát téve is megközelíthető. A közel kétezer
éves feltárt kelta sírok hosszú történelmi múltról tanúskodnak.
Az 1200-as években a Kacsics és a Rátót nemzetség élt itt. 14.
századi templomának különlegessége a fára festett oltárkép. A
rendkívül szép korábbi Jankovich-kastélyhoz strandfürdő tartozott.
A falu fölött álló Rákóczi kápolna a helyiek szerint nevét a szécsényi
országgyűlésre igyekvő, itt megpihenő II. Rákóczi Ferencről kapta.
A kirándulók számára igazi különlegesség a Vöröskő- és a Fehérkőbánya.
Túraútvonalak a Kelet-Cserhátban: a terület magassági viszonyait
tekintve igen változatos, alkalmas gyalogos, kerékpáros és lovas
túrákra is. A védett értékek kivételes látnivalók, a táj érintetlensége,
a természeti környezet, a magaslatokról nyíló nagyszerű panoráma, a
friss levegő vonzza a természetjárókat.
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A területen áthalad az Országos Kéktúra útvonala (kék sáv, kék
kereszt) Alsótoldot, Mátraszőlőst érintve, a piros túraút (piros sáv,
piros kereszt) Ecseget, Kozárdot érintve, és a Szentkútra, majd a
Felvidéken és a Tátrán Lengyelországba tartó kék Mária Út is itt
vezet át.
A Cserháti Zöldút: a zöldút szakmai meghatározás szerint olyan
útvonal, amely lehet egy ösvény, folyómeder, csatorna, kerékpáros
útvonal, közpark vagy egyéb természeti folyosó, amelyet helyi
kezdeményezésre, alapos tervezés után alakítanak ki azzal a
céllal, hogy az pozitív hatást gyakoroljon a környezetre, szolgálja a
fenntartható fejlődést, megóvja a természeti és kulturális örökségeket,
javítsa a lakosság életkörülményeit, népszerűsítse a környezettudatos
életvitelt és közlekedést.
A cserháti kis települések magukra utaltságát enyhítendő, az
együttműködéseket ösztönző mozgalomként került létrehozásra a
Zöldút program.
Kozárd és környéke: a Cserhátalja festői völgyében megbúvó
megújuló falu tiszta levegőjével, esztétikus, gondozott környezetével,
történelmi értékeivel és hagyományaival ajándékozza meg lakosait
s hívogatja a térségbe látogató turistákat. A 175 fős falu neve
mára ismerősen cseng Magyarországon és sok európai településen
egyaránt.
A kezdet egy alkotó, értékteremtő faluvezetés „színre lépése” volt
2002-ben. Akkor fogantak meg azok a gondolatok, hogy merre keresse
a fennmaradás, megújulás útját ez a létszámában kis, de akaratában
és határozottságában erős közösség. Ekkor már javában zajlott az
„Agroturizmus és Gyümölcs Projekt”, megalapozva a település körüli
munkahelyteremtő gazdálkodást és visszahozva a gyümölcstermelést
a falu életébe. 2004. május 1-én megtörtént Magyarország belépése
az Európai Unióba, és a pályázati rendszer mindjobban lehetővé tette
a projekt-alapú fejlesztések elindítását. A közösségépítést és a turistacsalogatást a település megismertetését szolgáló „Almavirág” és „Magyar
Ízek” fesztiválok keretében kezdték meg.
A konkrét falufejlesztő projektek 2005-ben indultak és egy
év múlva már kiépült a kozárdi szennyvízcsatorna-hálózat önálló
tisztítóművel, s ezzel egy időben megépült a többfunkciós Faluház
és kápolna is. Ekkor lett szólás-mondás, hogy „újra szól a kozárdi
harang…” A szintén pályázati támogatással bővült Vadvirág
étteremben megjelentek a mangalica, a szürke marha és vadételek,
étlapra kerültek a környékbeli juh- és kecskesajtokkal készült
ételkülönlegességek. A gyarapodó vendégsereg elhelyezésében az
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évente nyíló újabb vendégházak szolgáltak, s máig immár tizenegy
turisztikai szálláshely biztosítja a vendégfogadás feltételeit. Kozárd
napjainkra a Cserhát ökoturisztikai célpontja és a hagyományos
magyar és palóc gasztronómia kedvelt helye, 20 féle helyi lekvárja (pl.
bodza, csipke, alma) országosan híres helyi termék.
Nagy közösségfejlesztő lépés volt a Kozárdért Alapítvány által
megvalósított „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” (IKSZT), amely
megújult könyvtárral, internetteremmel, konferencia-helyszínnel
és kulturális, közösségi, ifjúsági programokkal várja a látogatókat.
A magyar-szlovák határon átnyúló „Palóc Út” részeként 2009-ben
Hagyományőrző Palóc Galéria és Kézművesház nyílt Kozárd palóc
örökségének megőrzésére.
2008-tól a kápolna mellett a Zöld Pihenő Alapítvány
adományaként hét tonnás mészkőből faragott Mária szobor köszönti
a kék jelzésű Mária Úton érkező zarándokokat. A Mária szobor
természetesen csak egy abból a 30 bronz, kő és faszobor közül, amely
Kozárd kulturális gazdagságát jelzi. A gyarapodó Kozárdi Szoborpark
legújabb állomása a Párkányi Raab Péter által készített és 2014.
október 8-án felavatott „Identitás Emlékmű” a falu központjában.
A faluba és fesztiváljaira mostanában már 15 000 turista látogat el
évente.
A Kozárdi-tó: A Kozárd-patakon mesterségesen kialakított Kozárditó a belvizek levezetése, tározása mellett árvízvédelmi feladatot is
ellát és öntözővizet ad a Kozárdi Almavölgy gyümölcsöseinek, segít
a vízkészlet-szabályozásban, rekreációs céllal lehetőséget nyújt
horgászásra, csónakázásra és környéke kellemes kirándulóhely. A tó
északi harmadát nádas és gyékényes ligetek uralják. Ebben kiváló
halágyak alakultak ki.
Madárvilágát a nádirigó, a cserregő nádi poszáta adja, de fészkel itt
szürke gém is. A környező falvakból kijárnak a tópartra a gólyák, s a tó
körül gyakran vadásznak az egerészölyvek. Az Ökológiai Bemutatóház a
pataktorkolathoz közel került kialakításra, ahonnan kis sétával érhető el a
sajátos élővilágú tó. Az adottságok lehetőséget biztosítanak madár- és
vadmegfigyelésre, ismeretterjesztő séták, szabadban tartott biológiaórák,
ökológiai szemléletű képzések szervezésére.
A kétéltűek közül a víztározó környékén pettyes gőtével, barna
varanggyal, zöld varanggyal, barna ásóbékával, levelibékával és erdei
békával találkozhatunk, leggyakrabban a tavi békák és kecskebékák
egyedeit figyelhetjük meg. A hüllőfaunát a tározó északi végén
a térségben ritka mocsári teknős képviseli, a terület szárazföldi
élőhelyein gyakori a fürge gyík, a vizekben pedig a vízisikló.
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mezőgazdasági kultúrát követő fajjá vált. Fészkelőhelye főleg
mezsgyéken, utak, árkok, csatornapartok mellett, erdőszéleken,
fasorokban, mezőgazdasági kultúrák szegélyén található. Télen
csapatokban élnek, tavasszal párt választanak, mozgásterületük a
költés idején lecsökken. Hazánkban az I. világháború után folyamatos
csökkenésnek indult az egyedszám. A csökkenést kiváltó okok
között szerepel a biodiverzitás csökkenése, a fokozott gyomirtás, a
mezőgazdaság gépesítése és a rovartáplálék csökkenése. 2007-től
az EU Vidékfejlesztési Alap támogatja a visszatelepítési programot,
amelyben fő cél a repatriálás mellett az önfenntartó fogolyállomány
létrehozása, vagy tenyész-törzstelep létrehozása is lehet. A Magyar
Fogolyvédelmi Program fő tevékenységei a természetszerű, ökológiai
szemléletű gazdálkodás elősegítése és támogatása, az élőhelyek
fejlesztése (szegélygazdálkodás a vonalas struktúrák mentén),
a ragadozógyérítés, kis hatékonyságú élvefogó csapdázás és
fogolypopuláció nyomon követése.
Mátraszőlős: a település elhelyezkedését tekintve, neve
ellenére a Cserhátban található. A magyar földtani és őslénytani
szakirodalomban jelentős értéket képvisel, mivel bányáiban számos
Kozárdi Formáció: A 15 millió éves Kozárdi Formáció
természetes feltáródásnak köszönhetően nyújt különleges élményt
a látogatók számára. A sekélytengeri, partközeli üledékekben
számos csökkent sótartalmú vízben élő élőlény (csiga, kagyló,
rovar, levél) maradványa őrződött meg (szürke, zöldesszürke
molluszkás agyag-agyagmárga, alárendelten homok, laza homokkő,
mészmárga, mészhomokkő). A geológia iránt érdeklődők talpa alatt
elevenedik meg a régmúlt, hiszen a külső erők a felszínre juttatták
a különleges lenyomatokat.
Kozárd környékének madárvilága igen változatos és
értékes. A ragadozó madarak közül a karvaly, az egerészölyv
és a darázsölyv a leggyakoribb. A már említett parlagi sas
is megjelenik a környéken, táplálékát a mezőgazdasági
területekről gyűjti be, az apróvadak állományának fenntartása
ezért kiemelt feladat. A háborítatlan csendben meghallhatjuk
a fekete harkály és a fakopáncs hangját is. Legnagyobb
termetű baglyunk, az uhu a Kozárd környéki kőbányákban
találta meg a számára ideális költőhelyet, veszélyeztetett
madárbüszkesége a tájnak, de megtalálható itt a füles
kuvik is, amely különleges hangjával igyekszik párt találni.
A ligetes erdők talajára tojást rakó lappantyú szintén
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értékes lelet, maradvány, rétegsor szolgálta a tudományos ismeretek
bővítését.
A település ökoturisztikai szempontból kedvelt célpont, amelyhez
a bányák gazdag geológiája mellett a táj szépsége, a kiváló kilátás, a
jelzett túraút és a könnyű megközelíthetőség is hozzájárul.
A falutól ÉNY-ra található, a Garábra vezető piros jelzésű
turistaútról kis kitérőt téve érhető el a Zsákfa-pusztai vagy
más néven Vöröskő-bánya. A miocén korú andezit és dácittufa
feltáródása védett, így gyűjteni nem, de hasznos és érdekes
ismereteket szerezni mindenképp lehet. A tájékoztató táblák és a
kialakított pihenőhely is ezt szolgálja. A Függő-kő fölé magasodó
sziklája a sajátos vulkáni működés eredményeként alakult ki. A kb.
14-16 millió évvel ezelőtti víz alatti vulkánkitörés eredményeként
a forró láva a vízzel érintkezve a gázok oxidációs hatására vörös,
szivacsos szerkezetben szilárdult meg.
A Fehérkő-bányát valaha iparvágány kötötte össze a vasúti törzshálózattal
és a kitermelt mészkövet Selypen, és Pásztón hasznosították. Az államosítás
után a bányászat megszűnt, a természet visszafoglalta a bányaudvart.
Napjainkban kedvelt kirándulóhely, védett terület.

különleges hangjával hívja fel a megfigyelők figyelmét,
de táplálkozási módja is érdekes, nyitott szájjal repkedve
gyűjti be a rovarokat. Az erdőszéli cserjések igen fontosak
élőhelyi szempontból, hiszen a biológiai sokféleség
fenntartása mellett számos jól megfigyelhető madárfaj él
bennük: tövisszúró gébics, karvaly poszáta. Az Almavölgy
gyümölcsöseit nyáron seregélyek ezrei látogatják.
Kozárdi kulturális értékek, látnivalók: A kis palóc faluban számos
látnivaló várja a vendégeket. A Palóc Galériában festett palóc bútorok,
palóc szőttesek, kerámiák, patkolt tojások és népviseletbe öltöztetett
babák láthatóak, a tetőtérben pedig a Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesületének gazdag installációja tekinthető meg. Az udvarban
fűszerkert zöldell. A közeli Palóc Ízek Háza a palóc gasztronómia és a
térségi helyi termékek otthona, szálláshellyel kombináltan. A faluban
kényelmes szálláshelyeket találunk (Napfényház, Csipkeház, Aranykorona
Udvarház, Palóc Ízek Háza, Vadvirág Vendégszobák, Cserhátalja
Udvarház, Kodák Vendégház, stb.). Az étkezési lehetőséget és színvonalas
rendezvények szervezésének hátterét az Európai Turizmus Minőségi és
Nívódíjas valamint Rozmaring Díjas Vadvirág étterem biztosítja.
Fogoly visszatelepítési munka: A fogoly eredetileg az erdős
puszták, mocsaras területek lakója, napjainkra mezei, majd
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A falutól északra található, legkönnyebben a Szamár-patak völgyét
követve érhető el a messziről kitűnő bányaudvar, az alsó bádeni korú
Rákosi Lajtamészkő formációhoz tartozik, ősmaradványokban igen
gazdag, amelyek a területen a néhai tenger jelenlétét is bizonyítják.
A nemzeti parki bemutatóhely kapcsolódva a Vöröskő-bányai
fejlesztéshez a helyiek reményei szerint több ökoturistát vonz majd a
településre.
„Légy környezettudatos!”: tipp, figyelmeztetés, érdekesség. A
madárbarát kert növényei: A környezetünkben élő madárfajok számára
a legkedvezőbb, ha kertünk a természetes élőhelyüket felidéző
növényzetből áll.
A „Madárbarát kert program” - amely a különböző lakó- és
munkahelyi környezethez alkalmazkodó madárvédelmi módszertani
gyűjtemény szerint nem csupán a változatos növényvilág kialakítása
fontos, hanem a növényzet kialakítási formája is. A kaszálatlan
gyepfoltok búvó- és táplálkozási helyet is képeznek a madarak
számára, életteret adnak a rovarok, békák, gyíkok számára és emellett
növelik a biodiverzitást is. A nyírt és locsolt gyepek ugyanakkor
segíthetik is a táplálékhoz jutást, például a földigilisztával táplálkozó
feketerigónak.
A telepítéseknél az őshonos fajokat érdemes előtérbe helyezni:
galagonya, fagyal, mogyoró, tölgy, fűz, nyír, kőris, berkenye, alma,
körte, fekete, fehér eper, cseresznye, meggy, sóskaborbolya, bodza,
tűztövis, borostyán, madárbirs. A sűrű bokros területek és fák, fasorok
fontos táplálkozó-, fészkelő- és pihenőhelyek. Fészkelésre alkalmas
fafajok: lucfenyő, erdei fenyő, közönséges boróka, tiszafa, közönséges
gyertyán, mezei juhar, korai juhar, kutyabenge, orgona, egybibés
galagonya, fagyal, borostyán, vadszőlő, kislevelű hárs. Fészkelésre
alkalmas cserjék: kökény, lilaakác, csíkos kecskerágó, veresgyűrű
som, húsos som, orgona, fekete bodza. Sövénynek tűztövist,
közönséges hóbogyót telepíthetünk. Kiváló táplálékot ad a nyugati
ostorfa, a fekete eperfa, a fehér eperfa, házi berkenye, madárbirs,
vadcseresznye, zelnicemeggy, fekete bodza.
A gondozásnál érdemes figyelni arra, hogy metszés során
elágazásokat alakítsunk ki, amely lehetőséget ad a fészekrakásra, a
sövény nem mindenhol legyen egyenesre vágva, a lehullott leveleket
néhol hagyjuk meg az avarszinten, a harkályok számára a kivágandó
fák törzsét 3-4 méter magasan hagyjuk meg, az idősebb fákat
igyekezzünk megőrizni, legyen a kertben örökzöld és válasszunk ősszel
és télen is táplálékot adó fajokat.
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A Nyugat-Mátra értékei
A Nyugat-Mátra a Zagyva völgyének keleti oldalán futó, Lőrincitől
Mátrakeresztesig tartó hegylánc, amelyet a Kövecses-völgy vág el
a folytatásának tekinthető Mátra-gerinctől. Legmagasabb pontja
a 805 méter magas Muzsla, másik jellegzetes kiemelkedése a
Szurdokpüspöki felett magasodó Nagy-Hársas (509 m). A Kövecsesvölgy a Nyugati-Mátra északi szélén található széles – tektonikus
eredetű – árok, amelyen a Pásztó-Galyatető országút vezet keresztül.
A hegység éghajlata különleges földrajzi helyzete és domborzati
viszonyai miatt meglehetősen eltér az országos adatoktól. A
viszonylag nagy relatív szintkülönbségek (400-900 méter) miatt az
éghajlat mérsékelt égövi – hegyvidéki jellegű, mikroklíma mozaikok
jellemzik. Az átlagos évi csapadék a nagy magasságkülönbség
miatt változó, forrásokban, patakokban gazdag, mintegy 360 forrást
ismerünk. A hegység nyugati és keleti határának tekinthető két folyó,
a Zagyva és a Tarna számos mátrai vízfolyás vizét szállítja a Tiszába.
A Mátrából ered a Zagyvának 62, a Tarnának 46 mellékága. Ezek
képezik a terület kisvízfolyásait. A mátrai táj legfiatalabb színfoltjai az
ivóvíztározók, amelyek a térség vízellátását biztosítják.
Az őshonos tölgyesek a hazai növényfajok közül a legváltozatosabb
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rovarközösséget tartják el, mint pl. a nagy szarvasbogár, nagy
hőscincért, ormányosbogár. A lepkék közül az irodalomban szerepel
egy nagyon értékes faj, a sztyeplepke. Igen értékesek a sziklatörések
tetején kialakult északi gyöngyvesszős cserjések, melyek seregnyi
ritka és védett faj élőhelyét jelentik. A sziklai cserjések állatvilágának
értékes tagja a szirti gyöngyvesszőn élő nagy fehér sávos lepke. Ez
a déli kontinentális elterjedésű lepke hazánkban erősen megritkult,
de szerencsére a Pásztói-Mátrában még erős állományai élnek. A
törmeléklejtő-erdők többi üde lomberdővel közös faja az tükörkeloncon fejlődő kis lonclepke és a keltikefajokon élő kis apolló-pillangó.
Előbbit gyakran az erdei utak melletti cserjéken, pocsolyák szélén,
utóbbit a napos tisztásokon figyelhetjük meg. A patakokban előfordul
a víz tisztaságára érzékeny kisasszony szitakötő, a víz színén a
vízicsuszka és a vízmérő poloska szaladgál.
A Mátra legnagyobb emlősei a szarvas, az őz, a vaddisznó, a
róka és a muflon. Sok kisebb emlősfaj egyedeit is megtaláljuk az
erdők mélyén és a szegélyterületeken. Ritkán találjuk meg a védett
nyuszt, nyest, a vadmacska és a borz egy-egy képviselőjét. A
vadmacska az érintetlen idős erdők lakója. Igen óvatos, rejtett életet

él. Másik macskaféle ragadozója a hegyvidéknek az igen ritka, csak
szórványosan előforduló fokozottan védett hiúz is fellelhető. Az
említett nagyvadak közül idegen a tájban a muflon, amelynek őshazája
Korzika. A Mátrába 1923-ban telepítették be, természetvédők és
erdészek nem kedvelik.
A kétéltűeket a zöld varangy képviseli a tárgyalt élőhelyeken.
A sziklagyepek, lejtősztyepek jellegzetes lakói a fali-, a zöld- és a
fürge gyík. Előszeretettel vadászik a területen az erdei sikló és a
rézsikló. A gazdag hüllő faunára csap le a magasból a kígyászölyv. A
lejtősztyepeken költ az erdei pacsirta. Meglehetősen gyakori a nagy
és kis fakopáncs és szinte mindenütt találkozhatunk rövid karmú
fakusszal, harkályodúkat elfoglaló szén-, kék- és barátcinegével. A dús
cserjeszint gyakori fészkelői a vörösbegy, barátposzáta, őszapó, fekete
és énekes rigó. A száraz tölgyesek fészkelői az olyan fokozottan védett
ragadozó madarak, mint a kis békászó sas, kígyászölyv, darázsölyv,
egerészölyv és héja.
A Mátra környéki patakokban elterjedt a domolykó, több helyen
tömeges előfordulású faj. A Mátrában csak a nagyobb, kisvizes
időszakban is 20 lit/sec feletti vízmennyiségű patakokban fordul
elő. A Kövicses-patakban és a Hasznosi víztározóban jelentős
domolykóállomány található és a kövi csík is megjelent. Ívási
időszakban a küsz 100-145 milliméteres példányai jelennek meg a
patakban. Dévérkeszeget több víztározóba is telepítették, kiszökött
egyedei előfordulhatnak a Mátra környékén is. A forrásokban – a
cserháti területekhez hasonlóan - a foltos szalamandra lárvái
fejlődnek.
Tar: a Zagyva folyó völgyének mátrai oldalán fekszik Tar község.
A Salgótarján-Hatvan-Budapest vasútvonal, a 21-es számú út, a
Mátrától a Cserhát felé irányuló közlekedés sajátos kiscentrummá
minősíti a községet, amely kétarcú, mert ahogy az Ágasvár,
Farkaslyuk-tető, Gombás-tető, Akasztó-domb felé néz, ugyanúgy a
Cserhát felé is fordul, s a kis Zagyvavölgyön át induló turistaforgalom,
kirándulási útvonal kiinduló települése is. A tari templomdombról
ellátni az északnyugati irányban lévő sámsonházi várig (már a XII.
században is állt, s alighanem a huszita háborúk idején pusztult
el). A kanyargós Zagyva, a Csevice völgy, a díszletként magasodó
789 méteres Ágasvár, a Mátra nyugati lejtőire jellemző harmonikus
hegyoldalak körében Tar község festői környezetbe épült.
Csevice: a községtől mintegy 2 km-re a Csevice-völgyben
találjuk a gyógyhatású vizéről ismert védett Csevice-forrást, amely a
Mátrában lezajlott utóvulkáni működés emlékeztetője. A szénsavas
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gázok feltörésük közben vízrétegen pezsegnek át, s közben ízesítik,
szénsavval dúsítják azt. Ezeknek a szénsavas forrásvizeknek neve a
Mátrában „csevice”. A szó szláv eredetű, jelentése: savanyú. A Csevice
patak jobb partján találjuk az andezittufából eredő forrást, érdemes
megkóstolni vizét.
Tari Dácittufa: útközben elsőként - a völgy bejáratánál
- egy dácittufabányát láthatunk, ahol fűrészeléssel fejtették a
kőzetet. A hangulatos völgyben a sziklateraszok különös formái
és növénytársulásainak színes virágai kínálnak látnivalót. Itt
tanulmányozható Magyarország, illetve a Kárpát-medence
őstörténetének egyik fontos emléke, a Tari dácittufa mintaszelvénye.
A kőzet szürke, szürkésfehér, zöldesszürke, helyenként lilás vagy
rózsaszínes árnyalatú, horzsaköves, rétegezetlen dácittufa. Általában
szívós, kemény, de jól faragható, hasítható, ezért Egertől Miskolcig
szívesen alkalmazták a legkülönbözőbb építkezéseknél, A hegységben
az egykori gejzírek maradványai több helyen is láthatók (Bába-kő vagy
Asztag-kő). Innen tovább haladva, vár ránk a Szakadás-árok, meredek
sziklafalak által határolt szépséges szurdoka.
Tuzson Arborétum: a Tuzson Arborétum a Mátralába nyugati
peremén található, Tar községtől mintegy 4,5 km-nyire, a Cseviceforrástól 2 km-re. A mintegy 3,5 ha területű park nevét alapítójáról,
Tuzson János botanikusról kapta. Tuzson János, aki 1925-ben
vásárolta meg a fenyvespusztai erdőbirtokot, ahol egyebek közt
néhány kisebb díszfa is állt. Ezt az Erzsébet-ligetnek nevezett
együttest feltehetőleg 1898-ban ültették, ugyanis abban az évben a
Földművelésügyi Minisztérium ingyen adott facsemetéket Erzsébet
királyné emlékére létesítendő ligetek telepítésére. Tuzson János az
erdő letermelése után a területen elsősorban örökzöldeket telepített
és szaporított, a fákat földlabdásan hozatta távoli országokból. Egyéb
biológiai kísérletekkel is próbálkozott – az utak, ösvények mentén
díszlő rózsabokrok őseit például azért ültette, hogy rózsaolajat
próbáljon előállítani. Emellett foglalkozott gyógynövények – elsősorban
a gyapjas gyűszűvirág, és a piros gyűszűvirág – termesztésével is.
A meglehetősen elhanyagolt, szabadon látogatható gyűjteményben
21 fenyőféle, 6 különleges lomblevelű és több cserjeritkaság
tekinthető meg. A fák közül a legérdekesebb egy 1960 táján ültetett
atlaszcédrus, Nógrád megye egyetlen atlaszcédrusa. Törzsének
kerülete közel 290 cm. További, Európában ritkábbnak számító fafajok:
balzsamos fenyő, bérci fenyő, kaukázusi jegenyefenyő, kolorádó fenyő,
oregoni hamisciprus facsoport, szürke duglászfenyő facsoport, zöld
duglászfenyő facsoport, japán juhar – 33 példány.
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Sztupa: Tar határában áll a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark.
Központja a buddhista kegyeleti emlékmű, a Békesztupa, amely a
tudós halálának 150. évfordulója alkalmából épült 1992-ben, a Dalai
Láma szentelte fel. A sztupa a buddhizmus fontos szimbóluma, a
megvilágosodást szimbolizáló kúpszerű szakrális építmény és szent
hely. A tari sztupa a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására
épült. A sztupát hitre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül
mindenki meglátogathatja
Hasznos: a Nyugati-Mátra lábánál, a Kövicses-patak völgyében
mintegy 4 km hosszan elnyúló település, amely mára összeépült a
szomszédos Pásztóval és 1984 óta közigazgatásilag is hozzá tartozik.
Keresztül vezet rajta a Pásztó-Galyatető-Mátra-nyereg közút, a
Mátra egyik fő közlekedési útvonala. Ezen az úton közelíthető meg
Mátrakeresztes is. Az úton érintjük a Hasznosi-víztározót, mögötte
Ágasvár-csúcsa magasodik.
A Víztározó: 1973-1986 között, a Kövicses-patak
felduzzasztásával keletkezett. Mélysége meghaladhatja a 15
métert, legmélyebb pontján 20 méteres is lehet. Az tó északi
oldala meredek és viszonylag egyenes, legalábbis a szemközti déli
parthoz képest, amelyet félszigetszerű nyúlványok tagolnak fel
kisebb-nagyobb öblösödésekre. Első látásra lenyűgöző monstrum
benyomását kelti, főként a tipikus, magashegyekre jellemző tornyos,
beton-völgyzárógátas jellegével. A tavat köves-gyepes részek és
keményfa ligetek övezik, a horgászok számára fogható halak a ponty,
keszegfélék, a tavi pisztráng, a süllő, a csuka és a harcsa. A környező
erdők a meleget kedvelő tölgyes, cseres, és gyertyános, bükkös
elegyekből állnak.
Csenteri-vár: a víztározó felett található Gombás-tető és a
Csenteri várrom. A víztározó mellől jelzett turistaút vezet a várromhoz,
ahol páratlan szépségű táj tárul elénk a 383 m magas sziklacsúcson.
Az 1300–1320 között épült vár az Ágasvárral, Óvárral együtt a
Kövicses-patak völgyében haladó mátrai hadiutat őrző három vár
egyike volt. 1329-ben Castellanus de Hasnos néven említik. A vár
eredetileg a Pásztói család tulajdona volt, pusztulásának időpontját
nem ismerjük.
Napjainkra maradványait teljesen beborította a növényzet, csak
két magasabb falmaradvány emelkedik a lombok fölé, már csak a
palotaépület egyes falrészei és egy négyzetes torony alapjai látszanak.
Megtalálható itt a apró lucerna, a bojtorjánfű, a borsos varjúháj, a
csattogó eper, az egyenes pimpó, az édes csüdfű, a keresztes galaj,
a magyar cickafark, a mezei gólyaorr, az Orlay-turbolya, az orvosi
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székfű és a sárga kövirózsa. A fa- és cserjefajok közül az akác,
barkóca berkenye, cser, fagyal, hamvas szeder, iszalag, kökény, mezei
juhar, mezei szil, varjútövis benge, vörösgyűrűs som találhatóak a vár
oldalában. A 3 hektáros területen kora tavasztól késő őszig rengeteg
virág nyílik (Erdei ibolya, korai kakukkfű, pusztai kutyatej, sárga
kövirózsa, üstökös gyöngyike.
Gombás tető: a festői környezet, és különleges meteorológiai
körülmények tették egyedülállóvá ezt a magaslatot, amely 1939 óta
szolgálta különböző formákban a magyar repülés ügyét. A természet
a maga módján azonnal visszahódította mindazt, ami az övé volt.
Ezzel együtt pusztult el az ember alkotta háttér. Néhány lelkes ember
köré lassacskán repülőklub szerveződött, amely felvette az Ózon
Repülőklub nevet.
Nyikom: a Hasznosi-tó másik oldalán található magaslat
a Nyikom csúcs, amely teljesítménytúrázók mellett sárkány és
siklórepülésnek ad felszállóhelyet természetes adottságai révén. A
764 m magas Nyikom és a 613 méteres Ólom-bérc egy régi kaldera
falát képezik, mely miocén korú, durva szemű andezitből, andezitagglomerátumból és tufákból áll. Különösen érdekesek a sziklás
Ólom-tető ÉK-i oldalán található mágneses sziklák, amelyek magas
magnetit-tartalmuk miatt „megbolondítják” az iránytűt. A terület
elérhető Pásztó felől a zöld (+) útvonalon, vagy a Benkő tanyáig
gépkocsival, ezután a piros háromszög-jelzésen gyalog folytatva a
Muzsla-Ólomtető-Ólombérc-Nyikom-nyereg útvonalon, a Muzsla alól
vagy Mátrakeresztes felől (ez a rövidebb) a Mátra-bérc-túra (piros
jelzés) útvonalán. Mátrakeresztesről az Ólom-bérc tetejéig 6 km-t
gyalogolhatunk, folyamatosan emelkedő terep mellett. A szabad
légtér, a magas és hosszú hegyvonulatok, a 100 km feletti távrepülés
lehetősége csábítja ide az ország minden pontjáról a pilótákat.
Mátrakeresztes: a Pásztóhoz tartozó település a Kövecsespatak völgyében fekszik, eredeti neve Alsóhuta volt. (Korábban
kezdetleges üveghuták is voltak itt). Mai nevét valószínűleg a helység
fölött magasodó Keresztes-bércről, illetve Keresztes-hegyről kapta.
A faluban a környező erdők keményfájának feldolgozására érdekes
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háziipari tevékenység, a fakanálkészítés alakult ki. A faluban egyesül
a Csörgő- és a Nagy-völgyi-patak. Mátrakeresztestől északkeletre, a
Békás-tó partján, a Csörgő-patak völgyének alsó szakaszán alakult
ki a Békástói üdülőtelep. Római katolikus temploma korábban
vadászkastély volt, 1946-47-ben átalakították, napjainkban ismét
szálláshelyként funkcionál.
A Csörgő-patak völgye kiváló túraútvonal. A terület
Mátraszentistvánról, Mátraszentimréről, Mátrakeresztesről, vagy
az Ágasvári turistaháztól érhető el. A Csörgő-patak a környék
legjelentősebb vízfolyása, amely Mátraszentistván alól, három kisebb
patak (Hutahelyi-, Nárád és Gedeon-patak) összefolyásából indul
Mátrakeresztes felé, hogy onnan további egyesülések után Kövecsespatak néven folytassa útját a Hasznosi-víztárolóba. Neve arra utal,
hogy megáradva a magával ragadott kövek egymáshoz ütődve
időnként csörgő hangot hallatnak. A környék látnivalóinak jelentős
része a patak felszínformáló erejének köszönheti létezését.
Bárány-kő a Csörgő-patak bal oldalán, míg a Csóka-kő annak
jobb oldalán található. A két sziklaalakulat elsősorban a szikla- és
sportmászók körében kedvelt, de az andezit falak- és tornyok
formavilága önmagában is lebilincselő élmény. A Csóka-kői NagyTorony 20 méter körüli magasságával különösen impozáns látvány,
de érdemes felkeresni a patak túlsó oldalán magasodó oszlopokat és
falakat is. Mindkettőn kiépített sziklamászó utak vannak, ám aki nem
űzi ezt a tevékenységet, annak is érdemes egy kis kitérőt tennie a
sziklatornyok megtekintése okán (Csóka-kő felé indul a zöld kör jelzés.
Az innen induló bő másfél kilométeres enyhén emelkedő
szakaszon kényelmes sétaúton haladva zavartalanul élvezhetjük
az mellettünk csobogó kis patak és fölénk boruló zöld lombok
harmóniáját a völgy leglátványosabb részén, a Csörgő-szurdokhoz
érve. A meredek, szinte függőleges sziklafalak között futó kis patak
útja és az andezit falak repedésein átbúvó hatalmas gyökerek látványa
vadregényes. A szurdok viszonylagos érintetlensége és a meredek
(néhol áthajló) sötét andezit falak látványa különösen érdekes. A
szurdok megközelítése könnyű, ám a szirtfalak tetején nem árt az

óvatosság. Meglehetősen aktívan formálódik a környezet, a kőtömbök
és földrögök néhol igen instabilak, az omlások helye jól kivehető.
Következő állomásként a Csörgő-lyuk barlang Magyarország
leghosszabb ún. nem-karsztos barlangja, tektonikus mozgásoknak
köszönheti létezését; járatait a rétegzetten elhelyezkedő vulkanikus
eredetű kőzetek vetődése alakította ki. Kizárólag gyakorlott
barlangászok által járható képződményről van szó, bejáratát a
balesetek elkerülése érdekében állandó jelleggel zárva tartott kapu
őrzi. E bejárat egyébiránt egy 8 méter mély kürtő, amelyet egy kisebb
terem követ. Innen több járat ágazik szét, melyek közül a legmélyebb
végén egy terem található. A barlang legnagyobb mélysége –30 méter,
hossza 428 méter. A Gyula-barlang a Csörgő-völgy szintén egyik
érdekes látnivalója, mely annak közepe táján, a folyásirány szerinti
jobb oldalon helyezkedik el. A völgy másik látványossága az egykori
Csörgőmalom romja. A közelben jól kivehető a malom régi árka, amely
magasabb helyről vezette oda annak idején a patak vizét.
Ágasvár és Óvár: az Ágasvár hegycsúcs messziről feltűnik
sátor-formájával, a csúcs a Nyugati-Mátra egyik legmarkánsabb
kiemelkedése. Csúcsán egykor erős vár állt, amelynek mára alig
maradtak látható nyomai, viszont a panoráma lenyűgöző. Nyugati
irányban a Mátra alacsonyabb vonulatai mögött a Pásztói-medence és
a Cserhát kék hegyei, távolabb pedig a Budai-hegység és a Börzsöny

tárulnak elénk. Észak felé a Karancs szép tömbje mögött – tiszta
időben – az Alacsony- és a Magas-Tátra is kivehető.
Ágasvár az amatőrcsillagászok egyik kedvelt észlelőhelye, ennek
köszönhető, hogy kisbolygót neveztek el róla, a „111570 Ágasvárt”. A
csúcson épített turistaház mellett fakad az Ágasvári-forrás, a Szamárkő és a Newton-szikla, a keletre húzódó gerincből, illetve annak
oldalából kiemelkedő sziklaalakulatok, az ún. „Török lábnyom”, amely
a legenda szerint egy katona lábnyomát őrzi. A valóságban két ovális
8-12 cm mély mesterséges vájatról van szó, eredetük tisztázatlan.
Az Ágasvár ikertestvérének is tekinthetnénk a tőle dél-nyugati
irányban kiemelkedő Óvárat. Rendkívüli változatosságát bizonyítja,
hogy míg déli oldalából szakad le a Csóka-kő sziklafala, addig keleti
oldalában két nagyobb tisztás is terpeszkedik. Valamikori stratégiai
fontosságára az a máig is fennmaradt két sáncfal utal, melyek a
bronzkorban ezen a területen felépített sáncvár maradványai, és
amelyek teljesen körülölelik a két tisztást. A hajdani vár területéről
kiválóan lehetett védeni az Óvár alatt húzódó völgyet, mely ebből az
irányból a Mátra egyetlen bejárata volt.
Vidróczki barlang: Mátrakeresztes környéke természeti
szépségekben gazdag, számos túrát tehetünk a településről, így
többek között a vízesések, a Vidróczki-barlang lehet úti cél. A
Vidróczki-barlangot a Kis-fennsík déli peremén találhatjuk meg,
amelynek első megásója 1942-ben szintén Kadić Ottokár volt. A
felső rétegekben talált értékes Bükki-kultúra cserepei a Herman Ottó
Múzeumba kerültek. A népi monda szerint többször szolgált a híres
39

betyár Vidroczki rejtekhelyéül, így nevét is róla kapta
Templomvölgy: a falu észak-keleti szélén, a Keresztes-bérc alatt
két patak között, az erdőbe ékelődve található a Templomvölgy. Az
épület 2006-ig szolgált a falu templomául, amíg az újonnan épített és
felszentelt templom el nem készület a faluközpontban. Tornyát 19461947-ben, templommá alakítása során kapta az épület, amelyet a falu
lakossága társadalmi munkában épített meg. A zöldülő és páradús
levegőjű táj a „Muzsikál az Erdő” Mátrai rendezvénysorozat egyik
helyszínéül is szolgál.
Szurdokpüspöki: a Szent István korabeli nógrádi település,
Szurdokpüspöki a Mátra hegység lábánál, a Zagyva völgyében fekszik,
ott ahol a folyó völgye a hegyek közül kilépve kiszélesedik. Keletről
a Mátra nyugati nyúlványa (Muzsla 805 m, Nagy-Koncsúr 604 m,
Kis-Koncsúr 595 m, Isten-fa-tető 442 m), délről a Nagy-hársas (509
m), nyugatról pedig a Cserhát hegység dombokká szelídülő lankái
határolják. Szomszédos települések: Jobbágyi, Pásztó, Gyöngyöspata.
Sok vonzó természeti értékkel rendelkezik: néhai kovaföldbánya,
andezit kőbánya, tíz vízforrás, átfolyik a falun a Zagyva folyó és négy patak
is csörgedezik. A látványos források közül három gyógyvizet tartalmaz,
amely mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmas. A falu szélén a
Kisvölgyben lévő pincesor emlékeztet a szőlőművelés több évszázados
hagyományaira. A helyi vasútállomásról induló piros sáv jelzés a Muzsla
csúcsára (továbbhaladva egészen az országhatárig, Somoskő várához),
a zöld sáv pedig a Zám-patak völgyébe vezet. A község a célállomása
a Mátrabérc és a „Hanák Kolos” teljesítménytúráknak. Útvonala a
Kékestetőtől nyugati irányban a Mátra fő gerincén vezet, végig erdei
utakon. A közepesen hosszú távot nagy szintemelkedés és helyenként
sziklás terep nehezíti. A túrázók által kedvelt környék.
A Pásztói-Mátrának nevezett, a Nyugati-Mátra főgerincéből
Ny-i irányba lefutó bércek különleges látványt nyújtanak. A 11 bérc
egy részét együttesen „Hét vezér koporsója” névvel illették. Ez az
elnevezés a tájat megfelelő fényviszonyok közt (reggeli, és késő
délutáni surló fényben) a Cserhát Mátraszőlős fölötti részéről nézve
érthető meg, ugyanis a bércek közül hét, ilyenkor szabályos koporsó
alakúnak látszik.
„Légy környezettudatos!”: tipp, figyelmeztetés, érdekesség:
Bolygatás, élőhelyek zavarása.
A populációk folyamatos bolygatásnak vannak kitéve, az ismétlődő
rövid ideig tartó zavarások környezeti hatása összeadódik és negatív
hatást gyakorol az élő szervezetekre. A kistermetű fajok több zavarásnak
vannak kitéve, mint a nagyobb fajok, így egyedszámuk a környezet eltartó40

képessége alatt van, hiszen jobban tűrik a bolygatást. A madarak esetében
az eltartó-képesség közelében van az egyedszám.
A rendszeresen tapasztalt zavarást az élőlények ismerik, így védekeznek
ellenük, ha nem túl erősek azok. Ha tűrőképességüket a zavarás erőssége
túllépi, akkor jelentős pusztulás következhet be populációjukban. Az
alkalmazkodás már igen elterjedt és gyakori az élővilágban, a fajok speciális
módon alkalmazkodnak.
A zavaró hatások bekövetkezése ugyanakkor függ a környezettől is,
amely maga hordozza a zavarás kialakulásának veszélyét is. Ha bekövetkezik
egy zavaró tényező, annak elmúltával ismételt bekövetkezése későbbre
valószínűsíthető. Például erdőtűz esetén a kiégett területen a növényzet
regenerálódása után alakulhat ki ismét tűz.
A bolygatással érintett területek érzékennyé válnak, így az egyensúly
fenntartása és a zavarás minimalizálása az ökoszisztémák túléléséhez járul
hozzá. Mindez a biodiverzitás szempontjából igen fontos, hiszen számos faj
nem bírja ki a folytonos zavarást és kipusztul.
A madarak esetében a környezetben fellelhető számos szennyeződés
igen veszélyes, gondoljunk csak az olajfoltokra, a hulladéklerakókra,
vegyszerekre, közlekedésre. Élőhelyeik, fészkelő- és táplálkozó helyeik
folytonos zavarása a faj- és egyedszám csökkenéséhez vezethet. Az
ökológiai nevelés, a fenntartható fejlesztések, az ökoszemlélet terjesztése
és a madárvédelmi programok hozzájárulhatnak sok szép és érdekes
madárfaj fennmaradásához.
A világ madárvédő szervezetei által kijelölt fontos madárélőhelyek
(IBA) közös alapelvek alapján meghatározott ökológiai hálózatot alkotnak,
amely megfelelő védelem mellett biztosíthatja a Föld madárfajainak
fennmaradását. Az EU ökológiai hálózata, a NATURA 2000 hálózat célja
szintén a közösségi jelentőségű természetes élőhelyek, növény- és állatfajok
védelme.
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Észtország – Peipsi – Alutaguse térség

Estonia – Peipsi-Alutaguse region

Lékhorgászok és farkasvadászok Kelet-Észtországban
Észtországban barangolva észak-keleten homokdűnéket, farkaslakta
erdőket és egy csodálatos tavat találunk. A Peipsi-Alutaguse regióban
a Peipus-tó szemet gyönyörködtető homokos partjai és az Alutaguse
hatalamas kiterjedésű, öreg erdőségei egyaránt megtalálhatóak.
Történelmi és kulturális örökség kapcsolja össze a területet. A Peipus-tó
- Európa ötödik legnagyobb tava (3555 km2) - valójában három tóból áll:
magából a Peipusból, a Pihkva tóból és az őket összekötő Lämmijärvből.
A teljes tó vízfelületéből az Észt Köztársasághoz csak 1570 km2, vagyis
44% tartozik, a többi része Oroszország fennhatósága alatt áll.
Ez a vidék az észt ökoturizmus kedvelt célpontja gazdag
természetes élőhelyekkel. Magyar szemmel a tó népszerűsége,
kedveltsége és turisztikai potenciálja a Balatonhoz hasonlítható,
azonban mérete, kiépítettsége, fajgazdagsága és egyéb gazdasági

The Peipsi-Alutaguse region covers both eye-catching sandy
beaches on the northern coast of Lake Peipus and vast ancient woods
of Alutaguse. All these beauty are linked to a huge historical and cultural
heritage.
Lake Peipus is the 5th largest lake in Europe with its 3555 km2 surface
area. It is composed by three adjoining lakes: the Peipus, the Pihkva
and Lämmijärv (which connects the Peipus and Pihkva). Only 1570 km2
is located within the borders of Estonia (44%). The lake area is a highly
valued ecoturism destination because of its rich natural wildlife. Its touristic
potential and popularity can be compared with the Hungarian Lake Balaton,
but its sheer size, economic value, infrastructure and natural assets
surpasses it greatly. It’s a major recreational and fishery resource.
About 200 rivers and creeks flow into Peipsi, but only one river
– Narva – flows out of the lake. The replacement cycle of the lake’s
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hasznosításai (pl. halászat) messze meghaladja azt. A tavat körülbelül
200 folyó és patak táplálja, de csak a Narva folyó folyik kifelé a tóból.
A tó vízkészlete 2 év alatt újul meg. Az északi part 40km-es hosszon
homokos, kedvelt rekreációs terület, festői dűnékkel és fenyőfa
ligetekkel szegélyezett.
A Peipus-tó, mintegy 37 halfajával Európa egyik legjobb
"halastava": évente itt átlagosan 10 000 halat fognak ki. Az
észtországi halfajoknak több mint fele megtalálható itt. Bár ún.
endemikus halfajok Észtországban nincsenek, a peipsi maréna
és a peipsi lazac kifejezetten csak a Peipsi-tóban él. A legfőbb
halászzsákmány a törpemaréna, a viaszlazac, a csuka, a süllő, a
dévérkeszeg, a sügér és a peipus maréna. Az édesvizek halfajaiból
a harcsa és a ragadozó őn a kipusztulás határára sodródott, a
természetes lazacpopuláció is erősen veszélyeztetett.

water lasts about two years. The northern coast of the lake is a
sandy, picturesque and highly appreciated recreational area with
pine groves on ancient coastal dunes and sandy beaches streaching
along 40 km on the shore. The Lake Peipus with its 37 species is
considered one of the best fish lakes in Europe, 10.000 fishes are
caught annually. More than half of Estonian fish species have been
represented here. Although there aren’t any endemic fish species in
Estonia, the peipsi whitefish and the peipsi salmon only live in the
Lake Peipsi. The most popular catches are: whitefish, smelt, pike,
walleye, bream, perch, peipus whitefish etc. In the wintertime, icefishing is very popular, on weekends there can be several thousand
fishers on the lake. Freshwater fish species such as the catfish and
the aspius are on the edge of extinction and the natural salmon
population is highly endangered.
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Telente nagyon népszerű
a lékhorgászat: hétvégenként
egyszerre több ezer pecás is lehet
a jégen.
A vidék madárfaunája
hasonlóan gazdag, 232 fajt
figyeltek meg vízközelben és
175 költöző faj fészkel itt,
a tó különleges klímájának
köszönhetően, ami miatt az ősz
az átlagosnál hosszabb ideig tart.
Ősszel több, mint 30 000 daru
pihen itt meg, a tókörüli vizes
élőhelyek kacsáknak, ludaknak és
hattyúknak nyújtanak táplálkozó
és pihenőhelyet a Fehér és Balti
tenger közötti vándorlás során.
A tó 54 különleges
vízinövénynek biztosít élőhelyet,
mint pl. a nád, a kálmosgyökér,
a szürke káka, a virágkáka, a
gyékény és a berula. Az úszó
növények ritkák és csak három
faj, a nyíllevelű nyílfű, a sárga
vízitök és a vidra-keserűfű
található meg.
Az Alutaguse térséghez
tartozó területek Észtország
egyik legrégebbi egyházközségét
alkották, a térség lakói magukat
mindig függetlennek tartották,
köszönthetően a hatalmas
erdőségek védelmének. Ez a
vidék lápokkal és fenyvesekkel
sűrűn borított terület. A KözépSzibériáig kiterjedő tajgaöv
tűlevelű erdeinek növényföldrajzi
határa Észtország északkeleti
csücskén húzódik keresztül,
ezért Észtország szibériájaként is
szokták emlegetni.
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Similarly, the lake is rich in
birds, 232 bird species have been
observed on the water surface and
in the close vicinity of the lake, 175
of the different species also nest
there, thanks to the longer and
warmer autumn. Up to 30,000
common cranes gather in autumn,
the wetlands of the coastal strip of
the lake are important resting and
feeding grounds for swans, geese
and ducks migrating between the
White Sea and Baltic Sea.
The lake hosts 54 species of
coastal aquatic flora, including
cane, calamus, bulrush, grass rush,
lesser bulrush and water parsnip.
Floating plants are rare and are of
only three types: arrowhead, yellow
water-lily and water knotweed. The
lake is home of perch, pike-perch,
bream, roaches, whitefishes, smelt
and other fish species.
Alutaguse area is also used
to be one of the ancient Estonian
parishes and it is thought that the
forest-sheltered region remained
rather independent of the rest of
the land. Alutaguse has historically
been known as a sparsely
populated area with lots of bogs
and coniferous forests. Alutaguse
forests form the western tip
of Eurasian coniferous region,
extending all the way to Central
Siberia. That is why the area
has earned the title of Estonian
Siberia.
Alutaguse has many unevenly
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Alutaguse területén sok,
egyenetlenül elhelyezkedő tó van,
legtöbbje a Kurtna-drumlinmező
és az Iisaku-Jőuga-Illuka ózmezők
területén.
A terület természetes
adottságai miatt a gazdaságok
és lakóházak gyakran moréna
halmokon, a köznyelven lápszigeteken létesültek. Ezért
Avinurme körül gyakoriak a –saare
végződésű helységnevek ami
szigetet jelent (Kaevussaare,
Sälliksaare, Änniksaare,
Tammessaare, Rehessaare).
A különleges élővilág védelme
érdekében a nagyobb mocsarak
(a Sirtsi- és a Muraka-mocsár, az
Agusalu-, a Puhatu- és a Poruniőserdő) természetvédelem alatt
állnak. Különleges növényzet
jellemzi az Agusalu-mocsarat,
ahol a homokos felszínen kialakult
degradált erdei fenyvesek és a
közöttük lévő mocsári társulások igen
tarka mintázatot alkotnak. A Kurtna
tókörzetben található a Kurtna Natúr
Park. Kurtna a növényritkaságnak
számító vízilobélia és a tavi durdafű
élőhelye.
A mocsarak és erdők
madárállománya gazdag - sok
daru és lillealkatú fészkel itt -, de a
tyúkalkatúak (nyírfajd és siketfajd)
száma folyamatosan csökken, a sarki
hófajd a kipusztulás határára jutott.
A fészkelő madaraknak közel fele
erdei faj, többségük az énekesmadáralkatúak közé tartozik: a legnépesebb
madárfajok az erdei pinty és a
fitiszfüzike.
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distributed lakes, most of them
located in the area of the Kurtna
drumlin-fields and the IisakuJőuga-Illuka esker range. Due
to the natural surroundings,
farmlands and houses are up on
higher moraine mounds or socalled swamp islands. Thus, there
are many place names around
Avinurme with the ending -saare,
denoting islands (Kaevussaare,
Sälliksaare, Änniksaare,
Tammessaare, Rehessaare and
others).
To preserve the regions unique
wildlife, the largest marhes and
bogs (Sirtsi, Muraka, Agusalu,
Puhatu, and Poruni old-growth
forest) is under protection. Special
vegetation is characteristic for the
Agusalu bog, where the the bog
plant communities between the
degraded pine forests have created
very colourful patterns of wildlife.
The Kurtna Nature Park is located
in Kurtna Lake District, which is the
habitat of rare water plants such as
water lobelias and the lake quillwort.
Bog and forests enjoy a rich
bird population – with many
cranes and charadriiformes
nesting here – but the number
of galliformes (like black grouse
and the western capercaillie) are
constantly decreasing and the
Willow ptarmigan is on the edge
of extinction. Half of the birds
are forest dwelling species, most
of them are songbirds, the most
populous species are the Common
chaffinch and the Willow warbler.
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Finnország
– Outokaira a Lappföldön
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Az egzotikus Outokaira
térség.
A “Madarak útján” közös
LEADER project finn partnere
az “Outokaira tuottamhan ry”
LEADER Helyi Akciócsoport.
Első találkozásunk még 2008ra datálódik, amikor a lappföldi
Levi-ben beszéltünk a project
ötletéről. Az Outokaira HACS
Pello, Ylitornio és Tornio
városok önkormányzatainak
közigazgatási területén
fekszik. A térség NyugatLappföldön a Tornio folyó
völgyében fekszik, körülbelül
5300 km2 kiterjedésű, 30
600 lakossal. Pello, Ylitornio
és Tornio igazi természetben
aktív kikapcsolódást kínál
minden évszakban. A terület
jó feltételeket kínál túrázásra,
madárlesre, télen sífutásra és
lesiklásra.
A Tornio folyóvölgy
egy egyedülálló kulturális
találkozási pont a finn és a
svéd határon. A vidék Lappföld
kedvelt kiránduló kapuja,
innen északra, észak-keletre
haladva télen-nyáron kedvelt
kiránduló helyekre jutnak a
kirándulók. A kis településeken
megtalálhatók a helyi
hagyományok, az emberek
vendégszeretők, a természet
főleg télen egzotikus. A
monda szerint ott, Lappföldön
lakik a Mikulás és innen jár
decemberben felkeresni a világ
gyermekeit…

Outokaira, the land of Tornio
river, raindeers, polar lights and
„Santa Claus”…
The area of LAG Outokaira
tuottamhan ry includes the
municipalities of Pello and
Ylitornio as well as the City of
Tornio. The region is located
in the western Lapland, in the
Tornio River Valley, it is about
5300 km2 with about 30 600
inhabitants. The Tornio River
Valley is a unique meeting
point of cultures because it is
located on the border of Finland
and Sweden. Tourists from
around the world can enjoy
the traditions, hospitality and
pure nature of the area. The
river valley is a cultural heritage
landscape that has been shaped
by agriculture. Locals think
the river as a route through
which people and goods have
always flowed upstream and
downstream.
The River Tornio together
with the tree-covered hills and
numerous lakes forms a unique
environment. It is Europe's longest
free-flowing river and a highlyregarded salmon river among
fishermen, who come here to catch
the prized fish using either lures or
flies. Tornio River is an important
river for migrating fish; only one
other river, the Simo, provides a
natural breeding ground for the
Baltic salmon. The brown trout and
the lavaret also run up the River
Tornio to spawn.

Finnland
– Outokaira region in Lapland

49

A folyóvölgy a
mezőgazdálkodás által formált
kultúrtáj. A folyó a helyiek
számára mindig egy olyan
útvonal volt, amely lehetővé
tette áruik szállítását fel- és
lefelé a folyón. A Tornio folyó,
az erdő födte dombságok és
tavak szép környezetét alkotja.
A Tornio Európa leghosszabb
szabályozatlan folyója, kedvelt
lazac-hogászhely amely
a világ minden pontjáról
vonzza a legyező és pergető
horgászokat a értékes fogás
reményében. A folyó a vándorló
halak számára is fontos, a
Lappföldön ezenkívül csak a
Simo folyó nyújt természetes
ívóhelyet a Balti-tengeri lazacok
számára. A sebes pisztráng
és a nagy maréna szintén a
Tornio folyó vándorló halfajtai
közé tartoznak. A csuka, a pér
és a sügér ugyancsak fontos
lappföldi halászati/horgászati
halfajok. Összességében
körülbelül húsz halfaj van jelen a
folyóban.
Aavasaksa a térség
legismeretebb magaslata,
amely 242 m magas domb,
“Napdombként “ ismert, évente
több ezer, az “éjféli napban”
gyönyörködő látogatót vonz. A
tudományos szakirodalomában
Aavasaksa a francia akadémikusgeodéta Maupertuis 173637-ben a Lappföldön végzett
munkájának köszönhetően vált
ismereté (Struve földmérő vonal).
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Other important game fish
species include the pike, grayling
and perch. In all, some twenty
other species of fish are also
present in the river.
Aavasaksa is the best known
hill in the area. It is 242 meters
high and known as "the sun hill"
because it attracts thousands of
visitors to admire the midnight
sun every year. In the scientific
literature the name of Aavasaksa
became famous because of
the geographic work that the
Frenchman Maupertuis did in
1736-37 (Struve Geodetic Arc). It
is located in the area where the
Arctic Circle crosses the border of
Sweden and Finland.
The Outokaira Region offers
unique nature, diverse activities
and fascinating attractions for
holiday experiences throughout
the year. You can experience the
moments of twilight in mid-winter,
northern lights, autumn colours
and the midnight sun that shines
day and night. The nightless
night of summer, the resplendent
autumn foliage, the blue-hued
darkness of the Christmas
season and the glimmering pure
snow-stacks of late winter-early
spring are essential elements of
everyday life in the river valley.
It is a good place to see the
northern lights. Nights are dark
enough for northern lights viewing
from late August to April. Seeing
them requires clear skies and a bit
of luck.
51

LEADER partnerünk
területe ott fekszik, ahol a
sarkkör keresztezi a svéd-finn
határt. Ősztől tavaszig hetekig
csodálható ott a sarki fény és
az éjféli nap. A vidék kiterjedt
vízrendszere és változatos
természeti környezete kíváló
“díszletet” teremt az aktív
szabadidős programoknak.
Ehhez hozzávehetjük a gyönyörű,
őserejű természetet, amely remek
rekreációs tevékenységeket és
pihentető lehetőségket biztosít
a látogatók számára. A Lappföld
évszaktól függően páratlan
vadonja összekapcsolódik a
síeléssel, motoros szánozással,
túrázással, madármegfigyeléssel,
horgászattal, és hegyi
kerékpározással.
Lappföld gazdáinak kedvelt
állata a rénszarvas, amely
fontos erőforrás a lappföldiek
életében. Hozzájárul e vidék
egzotikumához nemcsak
“szánhúzás” által, hanem ízletes,
helyi gasztronómia kulináris
élvezet is kínál. A lappföldi
rénszarvasok száma megegyezik
az ott élő emberekével. A
rénszarvas félig háziasított állat
és minden állatnak van egy
pásztora.
Outokaira térsége,
biztonságos és egészséges
környezet a növekedéshez és
fejlődéshez. Azt mondják az
ottani emberek, hogy “egyszerre
élhetsz, dolgozhatsz és lehetsz a
természet szerelmes”.
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The area's extensive water
systems and diverse natural
environment are a fantastic
setting for many kinds of active
holidays. In addition to its
beautiful and pristine nature
the region also provides visitors
with excellent recreational and
hobby opportunities. There
are magnificent wildernesstype alternatives where the
enchantment of Lapland couples
with skiing, snowmobiling, hiking,
bird watching, fishing or mountain
biking - depending on the season.
Reindeer husbandry is an
important resource in view of
Lapland's vitality. It adds to the
exoticness of Lapland not only in
the form of sleigh rides but also
as a tasty cuisine. The number
of reindeers in Lapland roughly
equals that of people. Reindeers
are semi-domesticated and each
animal is owned by a herder.
The Outokaira Region
is a safe and healthy living
environment for growth and
development. You can live and
work in the region and be in the
heart of nature at the same time.
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Válogatás a térségi szállásadók, vendéglátó helyek között
Selected guesthouses and restaurants in Kozard and the area.
Kozárd

Alsótold (3069)

(3053) AgroTourism Szálláshelyek és Vadvirág Étterem + Vadvirág
Vendégszobák: Európai és Magyar Turizmus Minőségi Díjas, Turisztikai
Nívódíjas és Rozmaring Díjas Étterem, Fő út 29. Tel: +36-32-491-003,
+36-30-746-4320, +36-30-210-4308 E-mail: vadvirag@kozard.hu
Web: http://www.agroservice.hu/vadviragos.htm
Az AgroTourism szálláshelyek egységes foglalása:
Tel: +36-30-210-4308 +36-20-365-5758 E-mail: hajas@euragro.hu,
hajas@cserhatalja.eu Web:http://www.agroservice.hu/
• Csipke Vendégház, Petőfi út 1. (3 szoba, 8 ágy)
• Napfény Vendégház, Zrínyi köz 5. (4 szoba, 12 ágy)
• Aranykorona Udvarház, Bem utca 2. (5 szoba, 10 ágy)
• Vadvirág Vendégszobák, Fő út 29. (4 szoba, 14 ágy)
• Palóc Ízek Háza, Zrínyi köz 2. (2 szoba, 6 ágy)
• Palóc Galéria, Fő út 24. (2 szoba, 4 ágy)
• Szalma Pajta Ifjúsági Pihenő, Fő út 29. (3 terem, 16-20 férőhely)

Bableves Csárda, Külterület, Bablevespuszta
Tel: +36-30-229-4528; +36-32-380-030; +36-30-6382194 E-mail: bablevescsarda@bablevescsarda.hu Web: www.
bablevescsarda.hu
Fecskés Vendégház, Toldi utca 12. Tel: +36-30-525-5273
E-mail: gklmn7@gmail.com Web: http://vendeghazak.ewk.hu/
Szekeres Vendégház, Toldi út hrsz. 29. Tel: +36-30-242-7733,
+36-30-977-2889 E-mail: vendeghaz.szekeres@gmail.com
Web: www.szekeres-vendeghaz.hu/

Felsőtoldi (3067) és Garábi (3067)

Kodák Vendégház és Máté Vendégháza,
Fő út 16. Tel: +36-30-488-7010 E-mail: kodak@kozard.hu
Web: http://www.kodakvendeghaz.hu
Cserhátalja Vendégház és Akácvirág Vendégház, Fő út 17.
Tel: +36-30-401-7589 E-mail: hizsger@gmail.hu
Öreg Fűz Kulcsosház, Fő út 41. E-mail: illesnevinczeeva@gmail.com
Web: www.artursz.gportal.hu/

Szálláshelyek egységes foglalása:
Tel: +36-30-229-4528, +36-32-380-030
E-mail: bablevescsarda@bablevescsarda.hu
Web: http://www.bablevescsarda.hu/
• Cserhát Presszó, Cserhát Vendégház és Toldi Vendégház,
Széchenyi u. 11.
• Bableves Vendégház, Kossuth út 4.  
• Garábi Csendzug Pihenőház, Garáb, Rákóczi u. 26.
Tel: +36-70-380-8799, Email: info@csendzug.hu
Web: www.csendzug.hu

Cserhátszentiván (3066)

Gyöngyvirág Vendégház, Kossuth út 36.
Tel: +36-30-547-7533 E-mail: gyvendeghaz@freemail.hu

Angyalkert Ifjúsági Szálló, Kossuth út 66.
Tel: +36-30-940-3070; +36-20-216-4645; +36-32-382-120,
E-mail: info@angyalkert-tabor.hu Web: http://angyalkert-tabor.hu/
Százados-udvar Vendégház, Kossuth u. 64.
Tel: +36-30-298-2365 E-mail: gklmn7@gmail.com Web: http://
vendeghazak.ewk.hu/

Bér (3045)
Andezit Hotel, Virágospuszta. Tel: +36-32-486-020;
+36-30-921-3364 E-mail: info@andezithotel.hu
Web: www.andezithotel.hu
Malom Udvar, Táncsics út 9. Tel: +36-20-938-6935
Web: www.facebook.com/pages/Malom-Udvar/231846756856718

Buják (3047)

Palotás (3042)

Fecskefészek Vendégház, Ady Endre u. 6.
Tel: +36-30-554-0104 E-mail: pannonland2000@gmail.com
Web: www.pannonland2000.hu

Santos Étterem és Panzió, Szabadság út 124.
Tel: +36-32-480-699; +36-70-323-8406
E-mail: santosetterem.palotas@citromail.hu
Web: www.facebook.com/santos.etteremespanziopalotas

Napraforgó Vendégház, Ötéves terv út 33.
Tel:+36-30-429-5464; +36-32-488-065;
E-mail: eva.bodi@freemail.hu Web: www.bujakapartman.hu
Varga Vendégház Ady Endre 10. Tel: +36-32-783-648;
+36-30-202-0611 E-mail: vnepiroska@gmail.com
Web: www.bujakszallas.hu
Irénke Vendégház, József Attila út 14. Tel: +36-70-458-1743;
+36-32-785-498 E-mail: b.irenke38@freemail.hu
Web: www.bujakiszallas.atw.hu
HM ReCreativ Bujáki Üdülő, Külterület (Levelezési cím: Pf. 6.)
Tel: +36-32- 488-011
Muskátli Vendégház, Kossuth u. 17.
Tel: +36-30-416-8993, +36-70-307-8185
E-mail: kucsikkrisztina@gmail.com vendeghazmuskatli@gmail.com

Erdőtarcsa (2177)
MTA Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő, Petőfi út 1.
Tel: +36-32-478-050; +36-30-838-5528
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu Web: www.udulo.mta.hu
Helló Halló Park, Falujárók u. 8. Tel: +36-70-321-4038
Web: www.hellohallopark.eu

Kálló (2175)
Szent Kristóf Vendégház, Kossuth Lajos u. 41-53.
Tel: +36-32-784-336, +36-30-977-3461; +36-30-227-7486
E-mail: sztkristof@kalland.hu Web: www.kalland.hu

Anna Vendégház, Mikszáth u. 42. Tel: +36-32-480-054,
+36-32-482-125, +36-30-246-4739
E-mail: dudasne@mail.globonet.hu, dudasnetereki@freemail.hu
Web: www.palotas.atw.hu
Teréki Vendégház, Hunyadi u. 18. Tel: +36-32-480-176
Tóparti horgász faház, Tópart Tel: +36-70-323-8399

Szarvasgede (3051)
Akácvirág Peace & Sun,
Béke u. 2. Tel: +36-32-483-050;
+36-70-560-7022

Szirák
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300 E-mail: info@kastelyszirak.hu,
recepcio@kastelyszirak.hu Web: www.kastelyszirak.hu
Villa Lavender Szirák 3044 Szirák, Petőfi u. 20. Web: www.booking.hu

Vanyarc (2688)
Turista szálláshely, Veres Pálné út 54. Tel: +36-32-584-015
E-mail: vanyarc@vanyarc.hu Web: www.vanyarc.hu
Kemencés Vendégház, Kossuth u. 37-39. Tel: +36-30-269-0449
E-mail: planok.kft@upcmail.hu
Web: www.vanyarcikemences.webnode.hu

Sarlóspuszta
Fogadó, Sarlóspuszta. Tel: +36-32-484-064
E-mail: jloska@freemail.hu Web: www.lovardakalauz.hu

Kisbágyon (3046)
Muskátli Vendégház, Petőfi út 2. Tel: +36-32-481-082;
+36-30-963-2978

Patakpart Vendégház, Kossuth u. 35. Tel: +36-30-298-2365
E-mail: gklmn7@gmail.com Web: http://vendeghazak.ewk.hu/
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Pásztó (3060)
Kishegyi Táj- és Vendégház, Kishegy u. 26.
Tel: +36-32-460-550, +36-20-544-5757
Al-Rablo Étterem és Pizzéria, Fő út 60.
Telefon: +36-30-911-8344
Csibe Cukrászda, Fő út 81. és Baross Gábor út 35.
Tel: +36-32-463-998; +36-32-463-998 E-mail: info@
csibecukraszda.hu Web: www.csibecukraszda.hu

Pásztó-Mátrakeresztes (3082 )
Templomvölgy Resort, Tóthegyes út 54.
Tel: +36-32-460-460; +36-30-632-0707
E-mail: info@templomvolgy.hu Web: www.templomvolgy.hu
Csillagvirág Vendégház, Kékesi u. 48.
Tel: +36-70-332-2609 E-mail: csillagvirag02@gmail.com
Web: www.szallasinfo.hu/csillagvirag
Boróka Vendégház, Kékesi u. 67. Tel: +36-32-462-111;
+36-30-968-9115 E-mail: mischi2@aktivi.hu
Odler Lászlóné Vendégháza, Kékesi u. 86. Tel: +36-20-263-5503
Fűrészmalom Vendégház, Kékesi út 1.
Tel: +36-32-461-183; +36-20-493-7283
E-mail: fureszm@gmail.com Web: www.szallasinfo.hu/fureszmalom

Pásztó-Hasznos (3065)
Ezüstfenyő Vendégház, Dobó u. 9. Tel: +36-70-372-8200
E-mail: eva0914@freemail.hu
Web: http://szallaskeres.hu/ezustfenyo
Pite Borház, Alkotmány út 21. Tel: +36-30-416-7960;
E-mail: crux@aktivi.hu
Kövicsesparti Vendégház, Alkotmány u. 141.
Tel: +36-32-460-635, +36-30-398-8890
E-mail: kovicsespart@gmail.com
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Verzsó Vendégház, Alkotmány u. 99. Tel: +36-32-462-111,
+36-30-375-1909, +36-30-968-9115
E-mail: mischi2@aktivi.hu Web: www.verzso.hu
Anna Vendégház, Alkotmány u. 30. Tel: +36-30-9253-117
Marika Vendégház, Alkotmány u. 175. Tel: +36-32-462-167,
+36-20-214-6271

Szurdokpüspöki (3064)
Szurdok Vendégház 1., Gárdonyi u. 14. Tel: +36-70-3322-609
Szurdok Vendégház 2., Hunyadi u. 3. Tel: +36-30-4557-772
Bianka Vendégház, Szabadság út 153. Tel: +36-70-3371-682
E-mail: nagye75@freemail.hu
Fenyves Fogadó, Gyöngyösi út 35. Tel: +36-32-593-020;
+36-32-593-021; +36-32-473-016
E-mail: fenyvesfogado@fenyvesfogado.hu
Web: www.fenyvesfogado.hu

Tar (3073)
Tuzson Vendégház, Szondi út 42. Tel: +36-30-940-5498
Csevice Vendégház, Ágasvár út 25. Tel: +36-20-218-7700,
+36-70-585-3872 E-mail: gaborvincze@freemail.hu
Júlia Vendégház, Táncsics Mihály utca 47. Tel: +36-32-781-688;
+36-70-369-5133 E-mail: molnar.julia20@gmail.com
Web: www.juliavendeghaz.hupont.hu
Mária Mosolya Kulcsosház, Petőfi út 5. Tel: +36-20-828-0950;
+36-32-470-027 E-mail: bognarhajni63@gmail.com
Fenyvespusztai Erdészház, Fenyvespuszta.
Tel: +36-32-353-281; +36-30-535-1030
E-mail: batonyterenye.erd@egererdo.hu v
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Helyi termékek ajánlója a Cserhátalja térségéből
Local farm products in Kozard and surrounding villages
Kozárdi Lekvárium, Hajas Farms családi gazdaság,
Gyümölcsök: alma, fekete cseresznye, kajszibarack, körte, szilva,
mandula; lekvárok: csipke, fekete ribiszke, kajszi, bodza, alma, szilva,
ringló és sárgaszilva, meggy, fekete cseresznye, őszibarack. 3053
Kozárd, Külterület 095., Tel.: +36-30-210-4308, +36-32-491-067.
E-mail: hajas@euragro.hu, web: www.agroservice.hu

Pusztainé Borbás Enikő fazekas. Kézi korongozású kerámiákat
állít elő. Termékeinek formavilága a hagyományokon alapul (pl.: szilke,
kancsó, butella, stb.). 3060 Pásztó, Erdész út 2. fazekaseni@freemail.
hu, Tel.: +36-20-393-6772

A HIKSZ Kft. juhsajtjai. A bokri dombok között legelésző juhok
friss tejéből kiváló minőségű félkemény juhsajt, gomolya, juhtúró és
Hizsnyai Gergely bio-lépesmézei. A lépesméz a legősibb
méhészeti termék. Színtiszta, finom méz a maga természetes, eredeti fetakülönlegességek készülnek a helyi sajtüzemben. 3066 Bokor,
állapotában, olyan, amilyennek a méhek gyűjtötték. Kínálat: akácméz, Szabadság út 24., Tel.: +36-32-383 055, +36-30-950-5074, E-mail:
lépesméz, hársméz, selyemfű méz, erdei méz, repceméz, vegyes-virág barnabasbarany@freemail.hu bokrisajt@toldinet.hu, http://hiksz.hu
méz. 3053 Kozárd, Fő út 17. Tel: +36-20-773-9307, +36-30-401Ferenczi Éva Mária tojáspatkoló. Liba, kacsa, pulyka és
7539, email: hizsnyai.fekete@freemail.hu
tyúktojásból hagyományos technikával készült patkolt tojások; saját,
egyedi eljárással készült „nyitható tojások", amelyekbe rézből és
Szücs Ferenc méhészete. Fajmézek, magvas és aszalt
ólomból készült miniatűr tárgyak (templom, útszéli kereszt, tulipános
gyümölcsös, gyógynövényes mézkészítmények, hangsúlyozva a
láda, szélmalom, kerekes kút, gémeskút, stb.), virágok kerülnek. 2688
méz és méhészeti termékek természetességét és egészségességét,
Vanyarc, Tabán út 2a., Tel.: +36-30-954-3731, +36-32-787-983,
felelevenítenek több ősi népi receptet is (gyógynövényes mézek).
e-mail: patkolttojas@upcmail.hu
3042 Palotás, Ifjúság u. 8, e-mail: ferenc_szucs@hotmail.com
Tel.:+36-20-384-6907.
Kecskesajt Kecskédpusztáról. Különleges, egyedi technikával
Mikuska Istvánné csuhébabái, mézeskalácsai. Csécsén egy készített házi kecskesajt és más termékek kecsketejből. Elérhetőség:
3067 Felsőtold és a hollókői elágazás között, tel.: +36-30-695-8363
kiállítási helyiségben nézhetik meg az érdeklődők Jutka néni szalma,
(Szabó József)
gyékény, csuhé és vesszőből készült használati és dísztárgyait.
Népi játszóház vezetőként szívesen foglalkozik a különböző népi
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete. A palóc népi
mesterségek megismertetésével, kézműves foglalkozások keretében
kismesterségek, a népművészeti és kézműves értékek megőrzése,
is. 3052 Csécse, Rákóczi út 79., Tel.: +36-70-949-2426, +36-32átörökítése, az egyetemes magyar népi tárgyalkotó kultúra
787-922, e-mail: mikuskane@freemail.hu
megismertetése, továbbéltetése, terjesztése fő célkitűzésük. 3053
Kozárd, Fő út 12., web: http://palocfoldi.hu/, E-mail: torokjanos@
Biomalom Kft. biotermékei. A Júlia malomban hagyományos
palocfoldi.hu Tel: +36- 20-922-7337
módon készülnek a bioélelmiszer alapanyagok. Választék: biolisztek
búzából, rozsból, tönkölybúzából, lisztkeverékek, biomagvak (köles,
hajdina, len, zab), pelyhek, kalácsok, pékáruk. 3060 Pásztó, Galamb út
10, www.pasztoioko.hupont.hu, Tel: +36-32-781-688, +36-70-3695133, e-mail: molnar.julia20@gmail.com
58

59

Felhasznált irodalom
és forrásjegyzék
A „Madarak útján” projekt keretében készült „Cserhátalji
Ökokalauz” egy turisztikai tájékoztató kiadvány, ezért tudományos
hivatkozásokat nem tartalmaz. Összeállításakor saját feljegyzésekre
és partnereink főként interneten közzétett, illetve a Lappföldről
és Észtországból hozzánk eljuttatott forrásaira hagyatkoztunk.
Gyűjtésünk a kiadvány olvasóinak, használóinak tájékoztató
eligazítására szolgál. A kiadvány térképei fényképfelvételei szintén
általános tájékoztatásul szolgálnak, amelyeknél akkor tüntettük fel a
szerzőt, amikor az a közlés feltétele volt (Lappföld).
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http://www.agroservice.hu
http://www.cserhatalja.eu
http://www.kelet-cserhat-vt.hu/
http://bnpi.hu/oldal/kelet-cserhati-tk-58.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-cserh%C3%A1ti_T%C3%A1jv%C3%A9delmi_K%C3%B6rzet
http://www.termeszetvilaga.hu/termeszetvedelem/harmos.html
http://www.cserhatnaturpark.hu/Falvak.html
http://www.utazzitthon.hu/kelet-cserhat-tajvedelmi-korzet.html
http://itthon.hu/latnivalok/-/netaview/44107/%7B0%7D
http://www.ipolyerdo.hu/001004-cserhati_erdeszeteink
http://cserhat.lap.hu/
https://www.facebook.com/matraszolosmtka?fref=nf
http://www.palocut.hu/
http://old.foldrajz.ttk.pte.hu/tfk/pdf/2013/dedak_2013.pdf
http://www.tajturizmus.hu/tajcentrumok/cserhati_tajcentrum/
http://nosza.info/
http://www.falusiturizmus.hu/hu_HU/geo_organizations/264/cserhati-zoldut.html
http://www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/201402/09_Dedak.pdf
http://kitaibelia.unideb.hu/articles/Kitaibelia_vol121_p133-137.pdf
http://palgatura.webnode.hu/publikaciok/matraszolos-a-foldrajzi-paradoxon/
http://lukats.hu/tanya/?tag=cserhat
http://turjanvidek.hu/media/statikus/Honlapra_ea/Akac_Harmos_K_Cserhat.pdf
http://www.matramuzeum.hu/e107_files/public/docrep/PANNONGYIK.PDF
http://kitaibelia.unideb.hu/articles/Kitaibelia_vol61_p73-86.pdf
http://www.nogradgeopark.eu/samsonhaza_a_var-hegy_deli_csucsanak_kofejtoje/index.html
www.mme.hu/
http://zute-salgotarjan.blogspot.hu/2012/02/avarcsorges-es-hotaposas-bezma-korul.html
http://www.karpategyesulet.hu/doksik/Ismertetok/Kutaso.html
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=473
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1trasz%C5%91l%C5%91s
http://www.mme.hu/teli_madaretetes
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Okologia/ch02s08.html
http://www.nogradgeopark.eu
http://bnpi.hu/oldal/foldtani-alapszelvenyek-463.html
http://bnpi.hu/oldal/natura-2000-halozat-84.html
http://bnpi.hu/tanosveny/
http://nosza.info/blog/2013/04/17/teljesitmenyturak-del-nogradban-es-a-megyehataron-tul/
http://termeszetjaro.hu/turistautak_listaja_tajegyseg_szerint?area_id=192
http://www.hmbp.webzona.hu/hu/turizmus/turizmus
http://palotasito.uw.hu/
http://www.erdeikirandulasok.hu/latnivalok/beri_andezit
http://www.ipolyerdo.hu/004002-cserhat
http://www.nograd.net/termeszet/term_ertek/
http://www.novenyzetiterkep.hu/node/401#6.3.21.
http://www.termeszetvedelem.hu/orszagos-jelentosegu-egyedi-jogszaballyal-vedett-termeszeti-teruletek
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/
http://www.bujakutazas.hu/
http://kirandulastervezo.hu/
http://mariaut.hu/
http://www.lovastura.hu/index.html
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