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Ramsari Egyezmény
Az Egyezmény aláírásának helyéről 
elnevezett Ramsari Egyezmény a nem-
zetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, 
elsősorban mint a vízimadarak szem-
pontjából fontos élőhelyekről szól. 
Egy nemzetközi egyezmény, mely a 
vizes területek globális védelmét és 
ésszerű hasznosítását tűzte ki célul, 
természeti erőforrások védelmére, és-
szerű hasznosítására irányul. A vizes 
élőhelyek védelme elsősorban azért 
lett a nemzetközi együttműködés 
tárgya, mert a területek nagyszámú 
csökkenése és ésszerűtlen használata 
az egész világon veszélyezteti a vizes 
élőterületek ökoszisztémáit, és az 
ettől az élőhely-típustól függő fajok 
fennmaradását. 
A vízimadarak élőhelyének védelmé-
ről szóló egyezmény megalkotásának 

The Ramsar Convention
The Convention on Wetlands of In-
ternational Importance especially as 
Waterfowl Habitat also known as the 
Ramsar Convention from its place of 
adoption, is an intergovernmental 
treaty which provides the framework 
for international cooperation for the 
conservation and wise use of wet-
lands. It is one of the newly signed 
treaties the goal of which is the protec-
tion and wise use of natural resources. 
The conservation of wetlands became 
the subject of international coopera-
tion because the great decrease and 
irrational use of wetlands throughout 
the world endangers wetland ecosys-
tems as well as the survival of species 
dependant on this type of habitat. 
As indicated in its title the main pro-
moter of the creation of a treaty, pri-

Ramsarský dohovor
Dohovor o mokradiach majúcich me-
dzinárodný význam predovšetkým ako 
biotopy vodného vtáctva, známy podľa 
miesta prijatia ako Ramsarská konven-
cia. Je to medzivládny dohovor zamera-
ný na  ochranu a múdre využívanie m 
okradí.  Je jedným z novodobých me-
dzinárodných zmlúv  o ochrane a roz-
umnom využívaní prírodných zdroj ov. 
Ochrana mokradí sa stala predmetom 
medzinárodnej spolupráce najmä z toho 
dôvodu, že veľký úbytok  a nerozumné 
využívanie m okradí spôsobili na celom 
svete vážne ohrozenie mokraďových 
ekosystémov ako aj druhov, ktoré sú na 
ne existenčne viazané.
Hlavným impulzom pre vytvorenie do-
hovoru bol pokles početnosti populácií  
mnohých druhov vodných vtákov a ras-
túca potreba  ochrany biotopov najmä 
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legfőbb előmozdítója a vízimadarak 
populációinak csökkenése, az élőhe-
lyeik védelmének növekvő szükség-
lete volt, különös tekintettel a vonuló 
vízimadarak populációira.        
Az egyezményt 1971. február 2-án 
Ramsarban (Irán) írták alá, és 1975-
ben lépett hatályba. Elfogadása óta 
kétszer módosították.
Szlovákia 1993. január 1-én csatlako-
zott a Ramsari Egyezményhez.

Poiplie Ramsari területi
turistaösvény
A Poiplie Ramsari terület 1998. febru-
ár 17-én került feljegyezésre a Ramsar 
listába, a Nemzetközi Jelentőségű Vi-
zes Élőhelyek Jegyzékébe.   
Szlovákia déli részén található, a 
Nyitrai kerület Lévai járásának, és a 
Besztercebányai kerület Nagykürtösi 

marily for the protection of waterfowl 
habitat, was the decrease in the wa-
terfowl population and the increasing 
need for habitat conservation with 
special focus on the population of mi-
grating waterfowl. 
The Convention was signed on the 
2nd February 1971 in Ramsar (Iran), 
and entered into force in 1975. Since 
its adoption it has been modified 
twice. Slovakia became a contract 
partner to the Ramsar Convention on 
the 1st January 1993.

The Poiplie Ramsar Site
– Tourist Trail
The Poiplie Ramsar Site was reg-
istered on the Ramsar List, the list 
of wetlands of international impor-
tance on the 17th February 1998. It 
is located in south-western Slovakia, 

sťahovavých druhov vodných vtákov, 
pretože sú v názve slová „ Predovšetkým 
biotopy vodného vtáctva „.
Dohovor bol prijatý v Ramsare (Irán) 2. 
febr. 1971 a platnosť nadobudol v roku 
1975. Od svojho prijatia bol dohovor 
dvakrát  modifikovaný.
Slovenská Republika sa stala zmluvnou 
stranou Ramsarskej konvencie od 1.1. 
1993.

Turisticko-náučný chodník
 Ramsarská lokalita Poiplie
Jednou z Ramsarských lokalít  je aj Poip-
lie, ktoré bolo dňa 17. febr. 1998 oficiál-
ne zapísané do medzinárodného zozna-
mu mokradí významných predovšetkým 
ako biotopy vodného vtáctva.
Nachádza sa na juhu západného Sloven-
ska, na území dvoch  krajov, Nitrianskeho 
kraja v obvode Levice a Banskobystrické-
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járásának területén, Tesmag és Ipoly-
hídvég községek között. Az Ipoly fo-
lyó a Ramsari terület magja, és utolsó 
töredéke a szabályozatlan folyó és 
öntésterülete meanderrendszerének. 
Ez a folyószakasz az egykori nagy ki-
terjedésű lápok és rétek maradványa 
Közép-Szlovákia déli részén.  
A terület 410,87 ha kiterjedésű és az 
Ipoly völgye utolsó vizes élőterülete. 
A területen vizes élőhelyek együttese 
található, magasabb rendű növények 
és állatok sokszínűségével, főként a 
szabad vízfelületeken, magas növésű 
növényekkel borított mocsarakban, 
nedves réteken és ártéri erdőkön.
       
A Poiplie Ramsari területet a követke-
ző kis területű védett vagy védelemre 
javasolt területek alkotják:

Nagy homokdűne – javasolt termé-
szeti emlék

•

on the territory of 2 provinces- Nitra 
Province, Levice District and Banská 
Bystrica Province, Veľký Krtíš District 
– between the villages of Tešmak and 
Ipeľské Predmostie. The Ipeľ River is 
the heart of the Poiplie site, the last 
fragment of the original meander sys-
tem of the Ipeľ and its alluvium. This 
section of the river represents the 
residues of the late big swamps and 
meadows located in the southern part 
of central Slovakia.
The size of the whole area is 410,87 
hectars, and it is the last wetland eco-
system in the Ipeľ River watershed. 
The area represents a complex of bi-
otopes with a great diversity of higher 
plants and animals living mainly in 
the communities of open water sur-
faces, wetlands rich in plants, water 
meadows and alluvial forests.

ho kraja v obvode Veľký Krtíš, medzi ob-
cami Tešmák a Ipeľské Predmostie. Ipeľ 
je jadrom lokality a predstavuje v tejto 
oblasti posledný fragment meandrujúcej 
neregulovanej rieky s jej alúviom. 
Poiplie je posledným mokraďovým eko-
systémom povodia Ipľa. Územie pred-
stavuje komplex mokraďových biotopov 
s vysokou diverzitou vyšších rastlín i 
živočíchov žijúcich  najmä v spoločen-
stvách otvorených vodných plôch, vy-
sokobylinných močiarov, vlhkých lúk a 
lužných lesov. Celková výmera územia 
je 410,87 ha.

Poiplie tvoria tieto maloplošné chránené 
územia :

Veľká piesková duna – navrhovaný 
chránený krajinný prvok 
Martonka - navrhovaná prírodná 
rezervácia 
Tešmácka mokraď – navrhovaná 

•

•

•
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Martonka – javasolt védett termé-
szeti terület
Tesmagi mocsár – javasolt termé-
szetvédelmi terület 
Szurdoki rétek – javasolt termé-
szetvédelmi terület
Rizsföld – védett természeti terület
Hosszúréti mocsár – javasolt vé-
dett természeti terület
Pástok – védett természeti terület

Az Ipoly menti Ramsari területen ke-
resztül vezető turistaösvény áttekin-
tést nyújt a terület megőrzött jellegze-
tességeiről.
A turistaösvény 7 állomása a Ramsar 
terület 7 védett ill. védelemre javasolt 
területét köti össze.
A turistaösvény Tesmag község dél-
nyugati határától indul - ahová Ipoly-
ságtól közút vezet (2,5 km) – az Ipoly 
folyó mentén folytatódik, és Ipolyhíd-

•

•

•

•
•

•

The Poiplie Ramsar site consists of the 
following small-scale protected areas 
or areas proposed for protection:

Big Sand Dune (Veľká piesková 
duna) – proposed protected  area
Martonka – proposed protected 
area
Tešmak Swamp (Tešmácka mokraď) 
– proposed protected  area
Surdocké Meadows (Surdocké 
lúky) – proposed protected  area
Ricefields (Ryžovisko) – protected 
area
Cúdenica swamp (Cúdenický 
močiar) – proposed protected  
area
Ipeľské hony – protected area

The tourist trail leading along the Poi-
plie Ramsar Site provides a complex 
picture of the maintained character-
istics of the area. The 7 stops along 

•

•

•

•

•

•

•

prírodná rezervácia
Surdocké lúky – navrhovaný chráne-
ný areál
Ryžovisko - vyhlásená prírodná re-
zervácia 
Cúdenický močiar – navrhovaná 
prírodná rezervácia
,peľské hony – vyhlásená prírodná 
rezervácia 

Turisticko-náučný chodník „Ramsarská 
lokalita Poiplie“ predstavuje prehľad 
územia so všetkými zachovanými  prí-
rodnými hodnotami. Predstavuje rôz-
norodú sústavu prirodzených nížinných 
lúk, pasienkov i močiarnych stanovíšť 
a súčasne prepája sedem chránených 
území, pri ktorých sa nachádza sedem 
zastávok. 
Turisticko - náučný chodník sa začína na 
juhozápadnom okraji obce Tešmák, kam 
vedie zo Šiah štátna cesta (2,5 km), tiah-
ne sa popri rieke Ipeľ a posledná zastáv-

•

•

•

•
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végen túl ér véget. 
Ezen a területen több, mint 250 ma-
gasabbrendű növényfajt regisztráltak, 
ebből 43 veszélyeztetett faj. Az egyik 
ilyen faj a réti iszalag (Clematis integ-
rifolia), mely a vízzel jól feltöltött tala-
jokat kedveli. Májustól júniusig, virág-
zás idején kékeslilára festi a réteket.
A turistaösvény főleg mezei utakon 
vezet, hossza 14,5 km, melyet idegen-
vezető nélkül, átlagos gyorsasággal 3-
3 ½ óra alatt lehet végigjárni.  

1. állomás
Nagy homokdűne
Az Ipoly völgy geológiai felépítését 
nagyban meghatározzák a folyó vá-
lyog- és agyagtartalmú hordalékai. A 
völgy mai arculatának kialakításához 
a szél is hozzájárult. A szél és a víz te-
vékenysége által jó néhány homokdű-

the trail connect the 7 protected and 
proposed protected sites. The trail 
starts at the south-western border of 
the village of Tešmak – which is ac-
cessible on the main road from Šahy 
– and extends along the Ipeľ valley 
up to the end of the village of Ipeľské 
Predmostie. There are more than 250 
higher plant species registered, 43 of 
which are endangered species. One 
of these is Clematis integrifolia, which 
likes wet soils. In the period of bloom-
ing – from May to June – it paints the 
meadows blue and violet.
The trail leads mainly through paths, 
its total length is 14,5 km which with-
out a guide can be walked through in 
3 - 3,5 hours at normal speed.
 Part of the the tourist path around the 
Rice Fields

ka je za obcou Ipeľské Predmostie. 
Na tomto úseku Ipľa bolo zistených pri-
bližne 250 druhov vyšších rastlín, z toho 
43 ohrozených. Charakteristickým dru-
hom tejto lokality je chránený plamie-
nok celistvolistý (Clematis integrifolia). 
Jeho najväčší výskyt je zaznamenaný 
práve na pôdach dobre zásobených vo-
dou v nížinách. Je to dekoratívny druh, 
ktorý tu vytvára celé kolónie a v čase 
kvitnutia, čiže v máji až júni, dáva lúkám 
charakteristický modrofialový vzhľad.
Trasa využíva existujúce chodníky a sčas-
ti i hlavnú cestu. Je bez sprievodcovskej 
služby a pri pozvoľnom tempe ju možno 
prejsť za 
3 - 3 ½ hodiny. Jej dĺžka je 14,5 km.  
Časť turisticko-náučného chodníka po 
hrádzi na Ryžovisku

1. zastávka 
Veľká piesková duna
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ne keletkezett, melyek szigetszerűen 
emelkednek ki a tájból, és jellemzőek 
az Ipoly völgy déli részére. 
A homoklerakódással létrejött eolikus 
formájú homokdűne természeti em-
lékre javasolt. Tesmagtól dél-nyugatra 
helyezkedik el, és 1,8 ha nagyságú. 
Melegkedvelő növények telepedtek 
meg rajta. A területet az illegális ho-
mokelhordás, a növénygyűjtések és 
az eredeti talajréteg fokozatos elvéko-
nyodása veszélyezteti. Az ily módon 
legyengített területeken sok helyen a 
nem őshonos fajok megtelepedését 
idézik elő – Dél-Szlovákiában legfő-
képp az akác (Robinia), a fűz (Salix) és 
a nyár (Populus) elterjedése jellemző.  
A Nagy homokdűnétől északra a Kis 
homokdűne található, ahol a talajszint 
alig érzékelhetően emelkedik.
A homokfalak jó feltételeket nyújtanak 
egyes madárfajok fészkeléséhez. Ezek 

1st stop 
Big Sand Dune
The geological structure of the Ipeľ 
valley is greatly influenced by the 
clayey and muddy alluvial deposits. 
The current features of the landscape 
were also formed by the wind. Many 
sand dunes were formed by the activ-
ity of wind and water, and they stand 
in the landscape as small islands very 
characteristic in the southern part of 
the Ipeľ valley.
The big eolic sand dune created by 
sand sedimentation is a proposed pro-
tected area. It is located south-west 
of Tešmak and its size is 1,8 ha. It is 
covered by xerophylous plants. The 
site is endangered because of illegal 
sand mining, plant collection and the 
gradual thinning of the original soil 
layer. This causes the degradation of 

Geologické podložie Ipeľskej kotliny je 
tvorené usadeninami. Ide predovšetkým 
o ílovité, ílovito hlinité nánosy rieky 
Ipeľ. Súčasný tvar Ipeľskej kotliny bol 
formovaný i veternými procesmi. Voda a 
vietor vytvorili množstvo piesočných ná-
nosov, ktoré ostrovčekovito vystupujú na 
povrch a sú typické pre Dolné Poiplie. 
Navrhovaný chránený krajinný prvok 
Veľká piesková duna je príkladom eolic-
kej formy reliéfu piesočných dún. Nachá-
dza sa na juh od intravilánu obce Tešmák 
a jeho celková rozloha je 1,8 ha.
Na tomto území sa vyvinulo teplomilné 
rastlinstvo. Hlavným nebezpečenstvom 
pre lokalitu je ťažba piesku a drevín. 
Spôsobuje degradáciu lokality a na 
miestach s takto oslabenou pôvodnou 
vegetáciou sa dostávajú nepôvodné, cu-
dzokrajné rastliny, na južnom Slovensku 
predovšetkým agát (Robinia sp.),  vŕba 
(Salix sp.) a topoľ (Populus sp.).  
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Severne od duny  sa rozprestiera Malá 
piesková duna s nepatrným prevýšením 
terénu.
Piesočné steny tvoria vhodné hniezdne 
podmienky pre niektoré druhy vtákov : 
včelárik zlatý (Merops apiaster), brehuľa 
hnedá (Riparia riparia).
Erózne ryhy a jamy v piesku s voľnou 
hladinou vody sú najvhodnejšími repro-
dukčnými biotopmi pre obojživelníky a 
plazy: kunka červenobruchá (Bombina 
bombina), ropucha bradavičnatá (Bufo 
bufo), skokan zelený (Rana esculenta 
synkl.) 
skokan štíhly (Rana dalmatina), rosnička 
zelená (Hyla arborea), hrabavka škvrnitá 
(Pelobates fuscus), mlok bodkovaný (Tri-
turus vulgaris), užovka obojková (Natrix 
natrix) 

�. zastávka
Martonka

the area and promotes the ecesis of 
alien species – in southern Slovakia 
acacia and willow are the most char-
acteristic of these. 
The sand walls provide a perfect habi-
tat for some nesting bird species, such 
as:  Merops apiaster, Riparia riparia.
The dips with an open water sur-
face created by the erosion are good 
breeding areas for some amphib-
ians and reptiles, such as: Bombina 
bombina, Bufo bufo, Rana esculenta 
synkl., Rana dalmatina, Hyla arborea, 
Pelobates fuscus, Triturus vulgaris, 
Nartrix natrix.

�nd stop
Martonka
Martonka (a small and a big pond) 
represents the residues of the original 
meandering river bed. 

a következők: gyurgyalag (Merops 
apiaster), partifecske (Riparia riparia)
Erózió hatására létrejött szabad víz-
felülettel rendelkező árkok és gödrök 
jó szaporodási élőhelyek egyes kétél-
tűek és hüllők számára: alföldi unka 
(Bombina bombina), barna varangy-
béka (Bufo bufo), kecskebéka (Rana 
esculenta synkl.), erdei béka (Rana 
dalmatina), zöld levelibéka (Hyla ar-
borea), barna ásóbéka (Pelobates fus-
cus), pettyes gőte (Triturus vulgaris), 
vízi sikló (Natrix natrix).
 
�. állomás
Martonka
A Martonka (amit egy kisebb és egy 
nagyobb tó alkot) az egykori kanyar-
gós folyómeder maradványa. 
A meanderek a lassuló folyó által szál-
lított anyagok lerakódásából, erózió 
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Martonka (tvorená malým a veľkým ja-
zierkom) je zvyškom pôvodného koryta, 
ktoré v minulosti vytváralo množstvo 
riečnych zákrut – meandrov.  Tieto me-
andre vznikali bočnou eróziou pri ukla-
daní naplavenej hmoty po spomalení 
toku rieky. Jazierka sú dočasne spojené 
na jar, v období  záplav.
Nachádzajú sa na východnej hranici 
obce Tešmák a sú navrhované na prírod-
nú rezerváciu. Celková rozloha územia 
je 3,4 ha, z ktorej na vodné plochy pri-
padá 1,16 ha. 
Malé jazierko, ktoré sa nachádza pri 
mŕtvom ramene, bolo v minulosti štrko-
viskom. Hladinu vody v jazierku udržuje 
podzemná voda, ktorá vyživuje aj druhé 
jazierko. Voda jazierka je silne eutrofi-
zovaná, hladina je pokrytá žaburinou 
(Lemna sp.).
Veľké jazierko leží nižšie, v dôsledku 
čoho je každý rok počas  jarných záplav 

The meanders were created by the 
sedimentation of materials carried by 
the water flow as well as by erosion. 
In the time of spring floods, the ponds 
are temporarily directly connected 
with the river.
The 2 small ponds which are regis-
tered as a proposed nature reserve are 
located at the eastern border of the 
village of Tešmak. 
Concerning the size of the area, out 
of the total 3,4 ha 1,16 ha is water 
surface.
The smaller pond located in the upper 
part of the ox-bow lake was a gravel 
mine, and as a result of this it is rela-
tively deep (2 m). Its water level is 
maintained by an underground water 
source (probably ground water). The 
water of the pond is rich in nutrients, 
its surface is almost totally covered by 
duckweed (Lemna minor).  

során jöttek létre. A tavaszi áradások 
során, ha csak időlegesen is, de a ta-
vacskák közvetlenül is össze vannak 
kapcsolva a folyóval.
Tesmag község keleti határán található 
a két tavacska, melyeket Szlovákiában 
mint védett természeti területre java-
solt területeket tartanak nyilván. 
Nagyságát tekintve az összterülete 3,4 
ha, melyből 1,16 ha vízfelület. 
A kisebb tó, mely a holtág felső részén 
helyezkedik el, régebben kavicsbánya 
volt. Vizét egy felszín alatti forrás (va-
lószínűleg az összegyülemlő talajvíz) 
tartja állandó szinten. A tó vize táp-
anyagban igen gazdag, felszínét csak-
nem teljesen elborítja a békalencse 
(Lemna minor). 
A nagyobb tó alacsonyabban fekszik, 
így az Ipoly áradása minden évben 
feltölti medrét. Egy kis csatorna révén 
összeköttetésben van a kisebb tóval, 
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melynek vize táplálja egész évben, 
ezért a tó nyár végére nem szárad ki 
teljesen. 
Mindkét területet a tófenék eliszapo-
sodása veszélyezteti, valamint a mo-
csári növény- és állatvilág helyett a 
szárazságkedvelő növények és állatok 
elterjedése.
Legfőbb negatív emberi beavatkozás 
a kis tavacskába, valamint a nagy tó 
nyugati oldalába történő illegális hul-
ladéklerakás. 
Az egész területen a természeti érté-
kek megóvásának döntő tényezői a 
megfelelő vízháztartás megtartása, 
a feltöltődés és a tápanyagfeldúsulás 
megakadályozása.

�. állomás
Tesmagi mocsár
Kis területű vizes élőhely a település-

The bigger pond is located deeper, 
thus the flood from the Ipeľ fills it up 
every year. Through a small channel 
it is connected with the upper pond. 
The upper pond feeds it all year long, 
so it does not dry out completely by 
the end of the summer. 
Both areas are endangered by mud 
sedimentation and the spread of xero-
phylous plant and animal species. 
The most important elements of the 
conservation of natural resources in 
the area are the maintenance of the 
water system, prevention of filling-up 
and prevention of eutrophisation.
Due to the radical changes in the liv-
ing conditions in the Ipeľ valley the 
gradual and irreversible decrease in 
wetland fauna can be recognised. In 
this area 75 bird species were regis-
tered. 53 species of this are nesting 
birds.

naplnené vodou. Pomocou malého ka-
nála je v stálom spojení s malým jazier-
kom, vďaka čomu koncom leta jazierko 
celkom nevysychá. Obom jazierkam 
hrozí postupné zazemňovanie dna a ich 
premena nasuchozemské spoločenstvá 
rastlín a živočíchov.
Hlavným negatívnym vplyvom člove-
ka je zanášanie komunálneho odpadu 
miestnymi obyvateľmi do malého ja-
zierka a po celej dĺžke západnej strany 
lokality veľkého jazierka.
Rozhodujúcimi faktormi pre zachovanie 
prírodných hodnôt celej lokality je však 
zachovanie vhodného vodného režimu, 
zamedzenie zanesenia a eutrofizácie.  

�. zastávka
Tešmácka mokraď
Tešmácka mokraď je ďalším navrhova-
ným maloplošným územím, ktoré je 
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től ÉK-i irányban. Tulajdonképpen egy 
mélyedés, közel a folyóhoz, amely 
tavasszal feltöltődik az áradások vi-
zével. Védett természeti területre ja-
vasolt.  
Területét tekintve 2,7 ha. Ősszel a 
mocsár központi részén az erőteljes 
növényzet közepén található egy nö-
vényborítottságtól mentes szabad víz-
felület. A talajvíz 70 %-a a folyóból és 
a mellékvizekből származik. 
A területen mindhárom növényi szint 
megtalálható – aljnövényzet-, cser-
jék- és fák szintje. A mocsár uralkodó 
növényzetét magas lágyszárú növény-
zet – nagyobbrészt nád és sás alkotja, 
továbbá megtalálhatóak: 
virágkáka (Butomus umbellatus), 
csikorgófű (Gratiola officinalis), nyíl-
fű (Sagittaria sagittifolia), vérehulló 
fecskefű (Chelidonium majus), sárga 
nőszirom (Iris pseudacorus). Fásszá-

�rd stop
Tešmak Swamp 
It is a small-scale wetland habitat 
located north-east of the village of 
Tešmak. It is a dip, close to the river 
filled up with water during the spring 
floods. It is a site proposed for protec-
tion.
Total size of the area is 2,7 ha. In the 
autumn, an open water surface with-
out plant coverage can be seen in the 
central part of the swamp surrounded 
by lots of plants. 70% of the ground-
water originates from the river and its 
tributaries. 
All the three levels of flora - under-
growth, bush level and tree level - can 
be found in the swamp. The most 
characteristic flora consists of high 
soft plants – mainly sedge and reed, 

navrhované na prírodnú rezerváciu. Na-
chádza sa severovýchodne od obce Teš-
mák. Je to terénna depresia blízko rieky, 
ktorá je počas jarných záplav naplnená 
vodou. 
Jej celková rozloha je 2,7 ha. V strede 
mokrade medzi mohutným zárastom 
steblovky vodnej bola na jeseň zistená 
voľná plocha bez bylinného porastu. 70 
% podzemných vôd je doplňovaných z 
riek a ich prítokov.
Tešmácka mokraď je zastúpená všetkými 
tromi etážami – stromovou, krovinnou 
aj bylinnou. Centrálna časť navrhovanej 
prírodnej rezervácie je tvorená vegetáci-
ou močiarov, zastúpenou vysokobylin-
nými ostricovými porastami.
Bylinný kryt mokrade tvorí hlavne: 
okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), 
graciola lekárska (Gratiola officinalis), 
šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia), 
lastovičník väčší (Chelidonium majus), 
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rú növények közül elsősorban fűz és 
nyárfák találhatók itt. 
A terület állatvilágát leginkább a lep-
kefajokkal jellemezhetjük. Összesen 
28 lepkefajt regisztráltak ezen a te-
rületen. Legjelentősebbek közülük: 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), 
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) 
– veszélyeztetett faj, nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar) – veszélyeztetett faj.

�. állomás
Szurdoki rétek
Az ártéri rétek változatos növényzete 
évszázadokon keresztül kaszálóként 
és legeltetésre szolgált. Fennmaradá-
sukat a rendszeres tavaszi áradás és a 
folyamatos kaszálás teszi lehetővé. A 
kaszálás megszüntetése a terület foko-
zatos elbozótosodásához és jó néhány 
növényfaj eltűnéséhez vezetne. 

plus some further species such as:
Butomus umbellatus, Gratiola offici-
nalis, Sagittaria sagittifolia, Chelido-
nium majus, Iris pseudacorus
Tree species are represented mainly 
by willows and poplars.
The most characteristic type of fauna 
in the area is butterfly species. In to-
tal 28 species of butterflies have been 
registered on the site.
Papilio machaon, Zerynthia polyxena, 
Lycaena dispar.

�th stop
Surdocké Meadows
The diverse flora of alluvial meadows 
served for grazing and hay cutting for 
long centuries. Their survival is pos-
sible because of regular mowing and 
spring floods. Stopping the mowing 
of the area would lead to its gradual 

kosatec žltý (Iris pesudacorus)
Breh je lemovaný vŕbovo-topoľovým 
porastom.

Motýle sú jednou z významnejších  ži-
vočíšnych zložiek, ktorá je veľmi pestrá. 
Celkove tu bolo zistených 28 druhov 
motýľov, niektoré z nich:  vidlochvost 
feniklový (Papilio machaon), dúhovec 
väčší  (Apatura iris)
ohrozené druhy: pestroň vlkovcový (Ze-
rynthia polyxea), ohniváčik veľký (Lyca-
ena dispar). 
 
�. zastávka
Surdocké lúky
Nivné lúky predstavujú rozmanité rast-
linné spoločenstvá, ktoré boli po stáro-
čia obhospodarované kosením a pase-
ním dobytka. Existencia týchto lúk je 
podmienená pravidelnými záplavami a 
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A Szurdoki rétek természetvédelmi 
területre javasolt területek, viszonylag 
nagy kiterjedésű (40,2 ha) összefüggő 
rétek, elszórtan fákkal, bokrokkal, na-
gyobb foltokban védett réti iszalaggal 
(Clematis integrifolia) borítva. 
Az Ipoly vízszintje rendkívül ingado-
zó, maximumát márciusban – hóolva-
dás, esőzések és a víz gyenge talajba 
szivárgásának következtében éri el, 
míg minimuma augusztusban van. 
Az alacsonyabban fekvő területek az 
áradások levonulása után is nedvesek 
maradnak. Ezeket a területeket nem 
hasznosítják.  
A területen a nedvességkedvelő nö-
vények dominálnak, mint pl.: válto-
zó boglárka (Ranunculus auricomus 
agg.), pénzlevelű lizinka (Lysimachia 
nummularia), virágkáka (Butomus 
umbellatus), orvosi ziliz (Althaea offi-
cinalis), nyári tőzike (Leucojum aesti-

overgrowth with bushes and the dis-
appearance of several plant species.  

The meadows are proposed for pro-
tection. It is a relatively big area (40,2 
ha) with continuous meadows, some 
trees and bushes, and some spots of 
Clematis integrifolia.
The water level of the Ipeľ is very 
unstable; it reaches its maximum in 
March, due to the melting snow and 
spring rains. The minimum water 
level is reached in August. The areas 
located lower remain wet even after 
the floods are over. They are not used 
for any economic activity. 
The area is dominated by hygrophyte 
plants, such as:
Ranunculus auricomus agg., Lysi-
machia nummularia, Butomus umbel-
latus, Althaea officinalis, Leucojum 
aestivum, Symhytum officinale

každoročnou kosbou, bez ktorej by lúky 
zarástli kríkmi a stromovým náletom, 
čím by množstvo druhov zmizlo.
Územie navrhovaného chráneného 
areálu Surdocké lúky má celkovú roz-
lohu 40,2 ha, miestami sa tu vyskytuje  
plamienok celistvolistý (Clematis integ-
rifolia).
Vodný stav Ipľa je mimoriadne kolísavý. 
Maximum dosahuje v marci, v dôsledku 
topenia snehu, zrážok a slabého vsako-
vania vody do pôdy, minimum v augus-
te. Nižšie časti lúk ostávajú po jarných 
záplavách zamokrené a preto sa nevy-
užívajú.
Na lokalite prevažujú rastlinné druhy  
čerstvo vlhkých pôd ako sú : iskerník 
zlatožltý (Ranunculus auricomus agg.), 
čerkáč peniažtekovitý (Lysimachia num-
mularia), okrasa okolíkatá (Butomus 
umbellatus), ibiš lekársky (Althaea of-
ficinalis), bleduľa letná (Leucojum aes-
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vum), fekete nadálytő (Symhytum offi-
cinale). A madarak többsége a tavaszi 
és őszi migrációk során használja ezt 
a területet: nagy kócsag (Egretta alba), 
szürke gém (Ardea cinerea), fehér 
gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya 
(Ciconia nigra), réti tücsökmadár (Lo-
custella naevia), függőcinege (Remiz 
pendulinus), haris (Crex crex).

�. állomás
Rizsföld
A Ramsar területi legnagyobb kiterje-
désű lokalitását, összesen 55 hektárt, 
2000. november 30-án a Nagykürtösi 
Járási Hivatal Környezetvédelmi Osz-
tálya védett természeti területté nyil-
vánította.
Eredetileg egy az ´50-es években 
gáttal körülvett mélyedés, amelyet 
rizstermesztésre és pontytenyésztésre 

The majority of water and wetland 
bird species uses the area during the 
spring and autumn migration.
Egretta alba, Ardea cinerea, Ciconia 
ciconia, Ciconia nigra, Locustella nae-
via, Remiz pendulinus , Crex crex
The meadow (Surdocké meadows 
and the Hont meadow) 
split by the Ipeľ river

�th stop
Rice Fields
This is the biggest area of the Ramsar 
site, 55 ha in total. It was declared a 
strictly protected area by the Environ-
mental Department of the Veľký Krtíš 
District Office on the 30th November 
2000.
In the 1950s, the area was originally 
a depression used for rice cultivation 
and carp breeding, the presence of 

tivum), kostihoj lekársky (Symphytum 
officinalis).
Z avifauny vodných a močiarnych dru-
hov väčšina využíva toto územie v jar-
ných a jesenných migráciách : volavka 
biela (Egretta alba), volavka popolavá 
(Ardea cinerea), bocian biely (Ciconia 
ciconia), bocian čierny (Ciconia nigra), 
svrčiak zelenkavý  (Locustella naevia), 
kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus), 
chriašteľ poľný (Crex crex)

�. zastávka
Ryžovisko
Najväčšie územie z Ramsarskej lokality 
Poiplie je svojou rozlohou 55
ha Ryžovisko.
30. novembra 2000 bolo všeobecne 
záväznou vyhláškou OÚŽP vo Veľkom 
Krtíši vyhlásené za prírodnú rezerváciu. 
Ryžovisko bolo pôvodne terénnou dep-
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használtak. E halfajok jelenléte a rizs 
termelékenységét volt hivatott növel-
ni. A terület 1952- 1953-ban a helyi 
termelőszövetkezet rizsföldjeinek 
adott helyet. A nem megtérülő gaz-
dálkodást 1953-ban megszüntették, a 
rizs helyét sásos vegetáció foglalta el. 
A rendszeres tavaszi nagyvíz teljesen 
elborítja. A terület fákkal viszonylag 
jól benőtt; a régi táblaszélek mentén 
megmaradtak a nyárfasorok, beljebb 
a ligeterdők. A terület ma elsősorban 
vízimadarak és a tavaszi áradások 
során ívó egyes halfajok menedékhe-
lye. Előforduló halfajok: nyurgaponty 
(Cyprinus carpio), csuka (Esox lucius), 
compó (Tinca tinca), harcsa (Silurus 
glanis), sügér (Perca fluviatilis), ke-
szegek (Abramis sp.). Madarak közül 
megtalálhatók:  nagy kócsag (Egretta 
alba), szürke gém (Ardea cinerea), 
pocgém (Ixobrychus minutus), jég-

which should have increased the pro-
ductivity of rice. In 1952 and 1953 
the area gave space to the rice fields 
of the local agricultural cooperative 
farm. Because the initiative was un-
economic it was stopped in 1953, 
and the place of rice was taken over 
by sedgy vegetation. The area is to-
tally flooded in the spring. It is well 
overgrown by trees, lines of poplars 
have been kept along the edges of the 
former tables. In the inner part there 
are smaller forests. The area is current-
ly a refuge for waterfowl and some fish 
species breeding in the period of the 
spring floods. The fish species present 
in the area are the following: Cyprinus 
carpio, Esox lucius, Tinca tinca, Silu-
rus glanis, Perca fluviatilis, Abramis 
sp. Some significant bird species are 
the following: Egretta alba, Ardea ci-
nerea, Ixobrychus minutus , Alcedo 

resiou, vybudovanou a ohradenou v 50-
tych rokoch. Malo slúžiť na pestovanie 
ryže a chov kaprov, ktorých prítomnosť 
mala zvýšiť produkciu ryže. 
Ryža sa tu pestovala v rokoch 1952-
1953. Pre nevýnosnosť bolo v roku  
1953 vyradené z prevádzky. 
V dôsledku jarných záplav býva toto úze-
mie úplne zaplavené. Okraj Ryžoviska je 
pomerne dobre zarastený pôvodnými to-
poľmi, vnútornú  časť tvorí lesík.
Lokalita plní aj funkciu útočiska pre vod-
né vtáctvo, ktorému  trsťové rastlinné 
spoločenstvá poskytujú ochranu aj pries-
tor pre rozmnožovanie.
Reguláciou rieky sa znížil počet takých-
to lokalít. Na zabránenie postupnému 
zazemňovaniu lokality sa objekt každo-
ročne kosí a vykosený substrát je z lo-
kality odnášaný. Druhy rýb vyskytujúce 
sa na lokalite: kapor obyčajný (Cyprinus 
carpio),šťuka severná (Esox lucius), lieň 
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madár (Alcedo atthis), szárcsa (Fulica 
atra), böjti réce (Anas querquedula), 
nádi poszáta (Acrocephalus palustris), 
stb. 
A folyószabályozásokkal az ilyen terü-
letek száma igen lecsökkent. A Rizs-
földet évente kaszálják és a lekaszált 
zöldnövényzetet a talajról elhordják, 
amivel a talaj fokozatos feltöltődését 
kerülik el. 
A területet északról a Korponai Fenn-
sík határolja, melynek déli lejtőjén 
található a somosi tisztás, ahonnan jó 
kilátás nyílik az egész Ramsari terület-
re. A Rizsföldről  ¾  - 1 órás kellemes 
sétával elérhető.
 
�. állomás
Hosszúréti mocsár
A Rizsföldektől délnyugatra, Ipolyhíd-
végtől északnyugatra elterülő 13,8 ha 

atthis, Fulica atra, Anas querquedula, 
Acrocephalus palustris, etc. 
The number of similar areas has 
greatly decreased by the canalisation 
of the river. The Rice Fields are yearly 
mown, and the grass cut is taken away 
from the area, by which the gradual 
filling up of soil can be avoided. 
From north the area is bordered by 
the Krupina highlands on the south-
ern slope of which the Somos clearing 
is located, from where there is a nice 
view of the whole Ramsar area. It is 
accessible from the Rice Fields after 
¾ - 1 hour walk.
 
�th stop
Cúdenica Swamp
The marshland area with filled up, 
old river beds is located south-west 
of the Rice Fields and north-west of 

sliznatý (Tinca tinca),sumec veľký (Si-
lurus glanis),ostriež zelenkavý (Perca 
fluviatilis), pleskáče (Abramis sp.). Vtáky 
vyskytujúce sa na území Ryžoviska:  vo-
lavka biela (Egretta alba), volavka popo-
lavá (Ardea cinerea), bučiačik močiarny 
(Ixobrychus minutus), rybárik riečny 
(Alcedo atthis), lyska čierna (Fulica atra), 
kačica chrapľavá (Anas querquedula), 
trsteniarik obyčajný  (Acrocephalus pa-
lustris).
Územie zo severu ohraničuje Krupinská 
planina. Na jej južnej strane sa nachá-
dza vrch Šomoš. Na jeho vrchole sa 
rozprestiera čistinka, z ktorej je výborný 
výhľad na Ryžovisko i celé okolie. Na 
čistinku sa dá vyjsť pohodlnou chôdzou 
za  ¾ - 1 h.

�. zastávka
Cúdenický močiar
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nagyságú Hosszúréti mocsár nyílt víz-
felület és mocsaras élőhelyek együt-
tese. A szabályozatlan folyószakasz 
öntésterületén található. A mocsár 
vízszintjét a folyó vízháztartása hatá-
rozza meg. 
E terület a múltban teljes mértékben 
alkalmazkodott a természeti körül-
ményekhez. A terület évente kétszer 
teljesen víz alá kerül - először már-
ciusban, a tavaszi hóolvadás, másod-
szor pedig a májusi esőzések során. 
A vízmagasság ilyenkor elérheti a 1,2 
métert is. 
A Rizsföldekhez hasonlóan ennek a 
mocsárnak is jelentős szerepe van a 
halívásnál. A partközeli zónára, he-
lyenként a mocsári társulásokra jel-
lemző élővilág jellemzi. 
A területen előforduló legjelentősebb 
kétéltűek: erdei béka (Rana dalmati-
na), tavi béka (Rana ridibunda), vízi-

the village of Ipeľské Predmostie. Its 
size is 13,8 ha. It can be found in the 
alluvium of the non-canalised river 
section. The water level of the swamp 
is determined by the water regime of 
the river. 
The area has totally adapted to natural 
conditions. It is completely flooded 
two times a year – once in the spring 
when the snow melts and secondly in 
the rainy period in May. In this period 
the height of water exceeds 1,2 m.  
Similarly to the Rice Fields this marsh-
land also has an important role in fish 
breeding. 
The area can be characterised by plant 
and animal species of the river banks 
and swamps.
The most characteristic amphibians 
and reptiles in the area are the follow-
ing:
Rana dalmatina, Rana ridibunda, Na-

Juhozápadne od Ryžoviska a severozá-
padne od obce Ipeľské Predmostie sa 
nachádza Cúdenický močiar s celkovou 
rozlohou 
13,8 ha. 
Močiar je komplexom otvorených vod-
ných plôch a mozaikou zachovalých 
močiarnych spoločenstiev. Vodný stav 
močiara závisí od vodného režimu toku. 
V minulosti sa územie v plnej miere 
prispôsobilo prírodným podmienkam. 
K úplnému zaplavovaniu dochádza dva-
krát ročne –     prvýkrát v marci, keď 
Ipeľ odvádza vody z topiaceho sa snehu 
a druhýkrát v období májových dažďov. 
Hladina vody dosahuje počas záplav až 
1,2 m. 
Podobne ako Ryžovisko, aj Cúdenický 
močiar je významný z hľadiska nerese-
nia rýb.
Faunu tvoria druhy charakteristické pre 
takéto územie, hlavne obojživelníky:
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sikló (Natrix natrix). Madarak közül 
megtalálhatók: pocgém (Ixobrychus 
minutus), barna réti héja (Circus ae-
ruginosus), nagy kócsag (Egretta alba), 
billegető cankó (Actitis hypoleucos), 
bütykös hattyú (Cygnus olor).

�. állomás
Pástok
A Pástok az első terület a Poiplie 
Ramsari területen, melyet védett ter-
mészeti területté nyilvánítottak 1998. 
augusztus 5-én. 29,4 ha nagyságú és 
Ipolyhídvégtől északkeletre helyezke-
dik el 132,7 m tengerszintfeletti ma-
gasságban. 
A község alatt 300 méterrel a folyó 
szabályozatlan szakasza található. E 
terület jól szemlélteti a mocsári és vízi 
élőhelyeket, a szabályozatlan folyó-
szakaszon foltokban még megmaradt 

trix natrix
Birds:Ixobrychus minutus, Circus 
aeruginosus, Egretta alba, Actitis hy-
poleucos, Cygnus olor

�th stop
Ipeľské hony
Ipeľské hony is the first area within the 
Ramsar site that was declared a pro-
tected area on the 5th August 1998. 
It is 29,4 ha big and is located north-
east of Ipeľské Predmostie in a height 
of 132,7 meters above see level. 
The non-canalised section of the river 
can be found 300 meters away from 
the village. This area well illustrates 
marshland and water habitats and the 
residues of the original alluvial for-
ests. This kind of habitat diversity is a 
condition for the diversity of flora and 
fauna as well.

skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan 
rapotavý  (Rana ridibunda), užovka oboj-
ková  (Natrix natrix).
Z vtákov tu hniezdia: bučiačik močiar-
ny (Ixobrychus minutus), kaňa močiar-
na (Circus aeruginosus), volavka biela 
(Egretta alba), labuť hrbozobá (Cygnus 
olor), kalužiak riečny (Actitis hypole-
ucos)
 
�.  zastávka
Ipeľské hony
Ipeľské hony sú prvou lokalitou na tomto 
území, ktorá bola 
vyhlásená za prírodnú rezerváciu, a to 5. 
augusta 1998. 
Územie má rozlohu 29,4 ha. Nachádza 
sa na severovýchodnom okraji obce 
Ipeľské Predmostie s nadmorskou výš-
kou 132,7m. 
Prírodná rezervácia pozostáva z dvoch 
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ártéri erdőket. Az élőhelyek effajta 
sokszínűsége a feltétele a növény- és 
állatvilág sokszínűségének is.
A fokozottan védett és ritka állatfajok 
közül helyenként megtalálható a vid-
ra (Lutra lutra), míg a kb. 100 itt elő-
forduló madárfaj közül a gyurgyalag 
(Merops apiaster), a jégmadár (Alce-
do atthis) és a búbos banka (Upupa 
epops) érdemel említést. 
Ezek a ritka és veszélyeztetett élő-
helyek a beavatkozás ellenére még 
mindig változatos növény- és állatvi-
lágnak adnak otthont. 

In some places the very rare otter 
(Lutra lutra) can be found, as well as 
some hundred bird species such as 
bee-eaters (Merops apiaster), king-
fishers (Alcedo atthis) and hoopoes 
(Upupa epops). 
These rare and endangered habitats, 
in spite of the interventions in the en-
vironment, still give home to a very 
diverse flora and fauna.  
Ipeľské hony protected area at the vil-
lage of Ipeľské Predmostie

samostatných plôch rozdelených štát-
nou cestou, meandre neupraveného ko-
ryta sa nachádzajú na pravej strane cesty 
300 metrov pod obcou.
Územie predstavuje ukážku rozsiahlej-
ších pôvodných močiarnych a vodných 
biotopov, fragmentov lužného lesa a ne-
zregulovaného úseku Ipľa. Pestrosť bio-
topov podmieňuje vysokú biodiverzitu 
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. 
Z mimoriadne vzácnych živočíchov bol 
zaznamenaný sporadický výskyt vydry 
riečnej (Lutra lutra), z vyše 100 druhov 
vtákov napr. včelárik zlatý (Merops apias-
ter), rybárik obyčajný (Alcedo atthis) ale-
bo dudok chochlatý (Upupa epops). 
Tieto lokality patria k najvzácnejším a 
najohrozenejším biotopom, ktoré nap-
riek mnohým zásahom ešte stále pred-
stavujú súbor rozmanitého rastlinstva a 
živočíšstva. 
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