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SPECIAL GEOMORPHIC UNIQUE LANDSCAPES FEATURES:  
MOUNTAIN LAKES IN THE VICINITY OF NAGYBÁRKÁNY

Abstract

The unique landscape feature is a special category based on the Act No. LIII. of 1996 on 
Nature Conservation. These unique landscape features characterize the image of the landscape 
and mean values for the society. In general, the geosites in spite of their importance are less known 
for the public than the values of the living world, therefore getting acquainted with the natural 
(geological, geomorphic etc.) unique landscape features promotes the nature conservation. This 
study is focusing on a special type of geoscientific unique landscape features, on mountain lakes, 
which are lying in the vicinity of Nagybárkány and were created by landslides. The lakes were 
surveyed three times. First time in 2003, the second survey was in 2009 and the latest in 2013. 
Comparing the results of the three surveys it can be stated that the extension and the vegetation 
cover of these lakes is the same as earlier apart from two lakes which were refilled after the 
first survey. Concerning the future, the mountain lakes are endangered by three factors: gradual 
refilling, vegetation cover and illegal waste dumping. Fortunately, the latter is not typical of the 
area, it can be experienced only in the case of Lake Fenyves. For protecting these special unique 
landscape features, detailed examination of the flora, fauna and water quality of the mountain 
lakes would be necessary in the future.
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Bevezetés

Az egyedi tájérték egy sajátos és kevéssé ismert kategória, amit a természet védel-
méről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban röviden: törvény) vezetett be; a tör-
vény határozta meg az egyedi tájértékek fogalmát, és jelenti a fő jogszabályi hátteret. 
Általánosságban véve az egyedi tájértékek a hazai tájak arculatát meghatározó tájelemek, 
amelyek a táj értékgazdagságát biztosítják. A törvény 6. § (3) bekezdése szerint egyedi 
tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörté-
neti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Az 
adott tájérték keletkezésétől függetlenül tehát a társadalmi jelentőség a meghatározó, csak-
hogy egyrészt a társadalmi, helyi jelentőség megítélése meglehetősen szubjektív, másrészt  
– a kultúrtörténeti egyedi tájértékekkel (pl. lakóházak, szakrális építmények) szemben –  
a földtudományi egyedi tájértékek esetében ez a jelentőség igencsak nehezen fogható meg. 
Ráadásul míg a kultúrtörténeti egyedi tájértékekhez valamilyen módon kötődik a helyi 
lakosság, addig a földtudományi egyedi tájértékek esetében ez jóval kevésbé jellemző.

Rövid áttekintés az egyedi tájérték felméréseiről

A törvény nemcsak az egyedi tájérték definícióját tartalmazza, hanem meghatározza 
az egyedi tájértékekkel kapcsolatos fontosabb előírásokat is. A törvény szerint az egyedi 
tájértékek megállapítása, valamint nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok 
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feladatát képezi. Településrendezés és -fejlesztés szempontjából fontos előírás, hogy a 
településrendezési terveknek tartalmazniuk kell a tervezési területen található egyedi 
tájértékek felsorolását is. A törvény előírásait követve biztosítani kell továbbá a tájhasz-
nálat vagy területfelhasználás során – a történelmileg kialakult tájhasználat figyelembe-
vételével – az egyedi tájértékek megóvását (Kiss G. 2011).

A Természetvédelem. Az egyedi tájértékek kataszterezése című, MSZ 20381:2009 
sz. szabvány (a továbbiakban: szabvány) az egyedi tájértékek felvételezésének alapdo-
kumentumaként tartható számon. A szabvány meghatározza a felmérő munka menetét 
és módját, pl. az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszerét. A szabvány tartalmazza az 
egyedi tájértékek felvételezéséhez a terepi munka során használandó adatlapot, továbbá 
az egyes értéktípusok besorolásához szükséges típuslistát is. Az egyedi tájértékek besoro-
lása a szabvány típuslistája alapján történik, amely különböző, egymásra épülő kategóriák 
mentén határozza meg az egyedi tájértékek főtípusait, típusait, altípusait és fajtáit (Kiss 
G. 2011). Megjegyzendő, hogy ez a szabvány a korábbi Természetvédelem. Az egyedi 
tájértékek kataszterezése MSZ 20381:1999 szabvány átdolgozott változata. A módosítás 
részben figyelembe vette az első szabvány alapján készült felvételezések eredményeit; a 
tapasztalatokat legrészletesebben Szabó J. – Sütő L. (2005) összegezték, munkájukhoz 
függelékként csatolva egy – az akkori szabványban szereplőnél jóval részletesebb és logi-
kusabb felépítésű – tipizálási javaslatot (Dobos A. et al. 2005).

Az egyes településszintű katasztereket a Természetvédelmi Információs Rendszer  
(a továbbiakban: TIR) egyedi tájérték modulja tartja nyilván. A TIR egy olyan komplex  
szakmai információs rendszer, amelyet azért hoztak létre, hogy a központi és területi 
államigazgatási szervek természetvédelmi szakmai adatbázisainak szakmai szempontú 
nyilvántartása egységes térinformatikai keretek között valósuljon meg. A rendszer ter-
mészeti, víztani, növénytani, állattani, földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeket, öko-
turisztikai objektumokat és területeket tartalmaz. A TIR egyedi tájérték modulja jelenleg 
összesen közel 20 000 egyedi tájértéket tart nyilván hazánk több mint 800 településéről. 
Ennek alig 5%-a, kb. 900 tartozik a földtudományi tájértékek közé; utóbbiaknak pedig 
csak kb. 1/3-a felszínalaktani érték (TóTh sz. et al. 2012).

Mindebből látszik, hogy a földtudományi (földtani, felszínalaktani, víztani stb.) egyedi 
tájértékek jóval kevésbé ismertek, mint az épített környezet értékei, és feltehetően a felvé-
telezők is csak esetenként ismerik fel jelentőségüket. Pedig Magyarország területén szá-
mos olyan természeti képződmény található, ami jóval több figyelmet érdemelne, aminek 
érték voltát jó lenne fel- és elismerni, és aminek védelméről, fennmaradásáról jó lenne 
gondoskodni. Tanulmányunk célja, hogy bemutasson és ismertessen egy ilyen alig ismert, 
jellegzetesen a felszínalaktani egyedi tájértékek közé sorolható képződményegyüttest, a 
Nagybárkány község külterületén található csuszamlásos eredetű hegyi tavakat, és ezzel 
felhívja a figyelmet a természeti és táji értékek megőrzésének fontosságára.

Egy különleges felszínalaktani értéktípus: csuszamlással keletkezett hegyi tavak

Nagybárkány község Nógrád megyében, a Salgótarjáni járásban található. Tájföldrajzi 
besorolás alapján a térség a Cserhát-vidék középtájhoz és a Központi-Cserhát kistájhoz 
tartozik. A település külterületén, a falu központjától Ny-ra a Kerek-Bükk andezit fenn-
síkján találhatók azok a különleges keletkezésű, sajátos felszínalaktani értéktípust képező 
tavak, amelyek felmérését és értékelését elvégeztük.

A Kerek-Bükk andezitfennsíkját vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb részén a 
szintvonalak az enyhe lejtést követve – a bevágódó völgyek vonalaitól eltekintve – alap-
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vetően egymással párhuzamosan futnak. ÉK-i peremén, vagyis a Hármashatár-hegy és 
a Nyerges-tető vonalának előterében viszont a szintvonalak zegzugos futása arra utal, 
hogy sajátos folyamatok alakíthatták a megjelenő felszínt. A fennsík peremét rendkívül 
meredek lejtő övezi, melynek anyagát lejtős tömegmozgások halmozták át a perem alatti 
területre, attól 1500-1600 m távolságig is (Lánczi D. – Pintér Z. 2004, 2006). A hatalmas 
csuszamlások sorozatát követően a felszínt az erózió alakította tovább, erről tanúskodnak 
a területen megtalálható, helyenként szurdokszerű hátravágódó völgyek. Az ilyen módon 
kialakult felszínen találhatók 355-435 m-es magasságban a csuszamlások hatására kelet-
kezett hegyi tavak, amelyek az 1 : 10 000 méretarányú EOTR topográfiai térképen (1. ábra) 
csak részben találhatók meg.

Az, hogy ilyen csuszamlássorozat kialakulhatott, alapvetően a földtani felépítéssel 
magyarázható. A Pásztói-Cserhát andezittakarós vonulatának legészakibb részén elhelyez-
kedő Kerek-Bükk a miocén bádeni korszakában keletkezett, majd a pliocén-pleisztocén 
szerkezeti mozgások során kialakult vetők mentén féloldalasan kiemelkedett andezittakarós 
sasbérc, amelynek Ny-i oldala jóval meredekebb, mint a K-i enyhébb lejtésű rész. Az andezit 
a mintegy 20-30 m vastagságú Fóti Formációra települ, amelynek változatos sekélytengeri 
képződményeit zöldesszürke, változó szemcsenagyságú, glaukonitos, bryozoás-balanu-
szos homok, meszes homokkő, néhol homokos mészkő alkotja (Hámor G. 1985). A Fóti 
Formáció feküje a területen az átlagosan 220-230 m vastagságú Garábi Slír Formáció, 
amelynek képződményei többnyire vastagpadosak és jól rétegzettek. Kőzetanyaga a kár-
páti korszak hol mélyebb, hol sekélyebb tengerébe behordódott partközeli szárazföldi üle-
dék és finomszemcsés tengeri üledék összetelepülésével keletkezett szürke, zöldesszürke, 
csillámos aleurit, finomhomokos agyag, molluszkás agyagmárga és finomszemű agyagos, 
csillámos homok; jelentős tehát a mélyfészkű csuszamlások, azaz a suvadások számára jó 
csúszópályát képező, víz hatására jól duzzadó agyagos képződmények aránya. A területet 
alkotó kétféle kőzetanyag a csuszamláskor eltérő módon viselkedik. A lazább üledékek 
a lejtőn szétterülnek, míg a keményebb kőzetek az alattuk megcsúszó kőzetekkel együtt 
mozdulnak el a lejtés irányába. Ezek a szétszórt keményebb kőzettömbök alkotják a felszín 
magasabb, lassabban lepusztuló részeit, a hupákat, míg többnyire e hupák mögött ala-
kulnak ki a hepék, a tavaknak otthont adó lefolyástalan mélyedések (cHoLnoky J. 1926).  
A csapadékvizek és a szivárgó rétegvizek ezeket a természetes eredetű mélyedéseket töl-
tötték fel (Lánczi D. – Pintér z. 2004), azaz a nagybárkányi tavak jellegzetes hepetavak.

1. ábra A nagybárkányi hegyi tavak elhelyezkedése
Figure 1 Localization of the mountain lakes in the vicinity of Nagybárkány
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Ezekkel a hazánkban páratlan természeti képződményekkel viszonylag kevés irodal-
mi forrás foglakozik. noSzky J. (1940) csak röviden tesz említést a Kerek-Bükk északi 
tövében található „suvadásos forrásokról”. LánG S. Cserhát-monográfiájában (1967) is 
csak említés szintjén szerepel a „nagybárkányi láp”: az akkor divatos tönkösödési elmé-
letnek megfelelően a Kerek-Bükk és a Hármashatár-hegy vonulat D-i felének lapos nye-
reggel elkülönülő részét vizsgálva megemlíti, hogy a Kerek-Bükk egy Ny felé meredek 
sziklalejtővel leereszkedő lapos tönk, amely KÉK felé viszont gyengén lejt a Kis-Zagyva 
völgyének irányában, így annak laposabb részein süllyedékek, időszakos tavak kialakulá-
sára alkalmas lefolyástalan területek jöttek létre. Mindezt ő is kapcsolatba hozza a lejtőn 
kibukkanó slírrel és nagyméretű andezittömegek lecsúszásával.

A területen alapos felmérést először 2003-ban Pintér z. és Lánczi D. végeztek. A te- 
rület bejárása során helyszínrajzokat és fényképfelvételeket készítettek az akkor még több-
ségében névtelen, a felmérők által azok egy-egy jellemzője alapján elnevezett tavakról;  
a felmérések eredményeit két kisebb közleményben meg is jelentették (Lánczi D. – Pintér  
z. 2004, 2006). Ezt követően 2009-ben került sor a hepetavak ismételt, fényképekkel doku-
mentált felvételezésére (tótH Sz. – Lánczi D.), bár ez a második felmérés nem terjedt ki 
a teljes területre. 2013 májusában a terület harmadszori felmérése (tótH Sz. – Lánczi D.) 
során műholdas helymeghatározásokra is sor került, így most már rendelkezésre állnak  
a földrajzi pontok beazonosításához szükséges koordináták. A tavak elhelyezkedését az  
1. ábra mutatja be. A felméréskor a korábban felvételezett tavak mindegyike beazono-
sításra került, valamint rögzítve lettek a tavak fontosabb jellemzői (1. táblázat). A tavak 
tipizálásuk során – az egyedi tájértékekre vonatkozó szabványban feltüntetett lista alap-
ján – a tömegmozgások által létrehozott felszínformák kategóriájába lettek besorolva.

2. ábra A felméréshez használt adatlap
Figure 2 Data sheet used for the survey
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A hepetavak jellemzése a tavak medermorfológiája, növényzete és külső környezete, 
valamint a szabad vízfelület aránya szerint történt. Az adatlapra (2. ábra) ezek a jellem-
zők minden egyes tó esetében felkerültek.

A Hármashatár-hegy és a Nyerges-tető hegyi tavai

A tavak közül az 1: 10 000 méretarányú topográfiai térképen névvel ellátott, a Hármas- 
határ-hegy északi részén, 402,5 m magasságban található Nádas-tóval – amely az összes 
felvételezett tó közül a legészakabbi fekvésű – kapcsolatban lelhető fel a legtöbb információ. 
mátHé i. és kovácS m. 1959-ben elkészítette a Nádas-tó vegetációtérképét. HarmoS K. 
(2005) tanulmányában tőzegmohás fűzlápját mint érdekes élőhelyet említi, amely a leg-
híresebb a területen található lefolyástalan teknőkben kialakult kis tavak közül. maJkut 
P. (2007) a tó régészeti geológiai tulajdonságait vizsgálta, a medréből vett fúrási minták 
14C vizsgálata alapján megállapította, hogy medencéjét csuszamlás hozta létre a Kr. e. 
11-10. évezredek határán. Ezt követően tőzegmohák telepedtek meg, majd a tó vízszintje 
lecsökkent és megindult a láposodás, amely a Kr. e. 5. évezredre tetőzött. A tavat ekkor 
szinte teljes mértékben növényzet borította. A későbbi idők erőteljes szervesanyag- és kar-
bonáttartalom-változása arra utal, hogy a tó medrét kitisztíthatták a Kr. e. 4. évszázadban, 
ennek az antropogén beavatkozásnak köszönhetően több ezer éves réteghiány alakult ki. 
Egyéb régészeti leletek kelta törzsek jelenlétéről tanúskodnak ebből az időszakból, ame-
lyeknek tagjai feltehetően víznyerő helyként használhatták a területet.

1. kép A Füzes-tó
Photo 1 Lake Füzes (Willow)
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A 2003-as felvételezés során készült helyszínrajz és a 2013-as felmérés helyszíni 
vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a Nádas-tó medre két egymáshoz kapcsolódó,  
ÉNy–DK-i irányban megnyúlt, medencerészből áll. Növényvilága különleges, főleg  
az északi benövényesedett medencerészé. Szabad vízfelület a délebbi, kisebb kiter- 
jedésű medencerészre jellemző. Szükséges megjegyezni, hogy a Nádas-tó medrében 
2003-ban JaKab G. és SümeGi P. sekélymélységű fúrást végeztek környezetrégészeti és 
paleoökológiai vizsgálatok elvégzésének céljából. A fúrásminták makrofosszília-vizsgá-
lata alapján meg tudták határozni a tavak egykori növényzetét és vízminőségét (JaKab 
G. – SümeGi P. 2005).

A Hármashatár-hegy csuszamláshalmazának déli részén található a kerekded Füzes-tó 
(1. kép), mely nevét a tóban növő jellegzetes növénycsoport után kapta (Lánczi D. – Pintér 
z. 2004). Ezt a tavat legfőképpen a lejtőleöblítés pusztítja, a partszegély azonban szabad 
vízfelületű. Növényzete fűz, sás és békalencse. Erdős területen fekszik, partját a víztükör-
be benyúlva kidőlt holtfák szegélyezik. A 2013 májusában készült fényképfelvétel alapján 
megállapítható, hogy a tó felületét ma is békalencse borítja, valamint a lejtő irányából nagy 
mennyiségű szerves anyag hordódik be.

A Hármashatár-hegy csuszamlásfelszínén az említett Nádas-tó és Füzes-tó mellett 
még két további tavacska helyezkedik el. Ezek egyike a 417 m-es magasságban fekvő 
Békalencsés-tó (2. kép). A tó ÉK-i végénél, magas vízállás esetén a Nádas-tóba történő 
átfolyásra nyílik lehetőség. A felszínformák alapján ez csapadékosabb időszakokban be 
is következik.

2. kép A Békalencsés-tó
Photo 2 Lake Békalencsés (Duckweed)
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Nagybárkány hegyi tavai közül a Feneketlen-tó a legmagasabb fekvésű tó; a szakadás-
fal aljánál található mintegy 437 m magasságban. A 2003-as felmérés szerint a tó közepét 
békalencse borítja, ezt övezi a fűzbokros rész, majd a partszegély szabad vízfelületű (3. kép). 

a)

b)
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3. kép A Feneketlen-tó. a) 2003; b) 2009; c) 2013.
Photo 3 Lake Feneketlen (Bottomless). a) 2003; b) 2009; c) 2013.

A 2009-es évben történt terepbejárás alapján megállapítható, hogy a hepetó vízfelülete 
valamelyest növekedett a 6 évvel korábbi felméréskor tapasztaltakhoz képest, a 2013-as fel-
vételezés szerint azonban a vízfelület kiterjedése megegyezett a 2003-as állapottal. Megfi- 
gyelhető továbbá, hogy a fűzbokros terület kiterjedése nem változott az elmúlt 10 év során. 
A tómeder tehát változatlan állapotban őrződött meg, az e tavak „halálát” leggyakrabban 
előidéző feltöltődés nem veszélyeztette.

A Nyerges-tető csuszamlásfelszínén 3 tómedence foglal helyet, közülük egy lényegében 
már feltöltődött, a másik kettőben még tavak találhatók.

A Fenyves-tó 370 m körüli magasságban fekszik az András rétje lápterülettől Ny-ra. 
(A mai András rétje-láp egykor a terület legnagyobb kiterjedésű tava volt, jelenleg azon-
ban már csak egy lápos, vizenyős terület.) A 2003-as felméréskor készített helyszínrajz 
alapján a tó ovális alaprajzú, szélén félhold alakban zsombékos terület foglalja el a szabad 
vízfelületet (4. kép). A 2013-as tavaszi felvételezéskor a tó vízfelületét szinte teljes mér-
tékben növényzet borította.

A Fenyves-tótól D-re található Zsombékos-tó (387 m) ovális alaprajzú, sekély, alig ren- 
delkezik szabad víztükörrel. A tavat fiatal, sűrű erdő övezi. A tó partján vadászles áll. Az  
5. képen látható 2003-as (a) és 2009-es (b) felvételt összehasonlítva megállapítható, hogy  
tavat borító növényzet kiterjedése közel azonos mértékű. A téli időszakban a növényzet 
visszahúzódik, majd tavasztól kora őszig dús növényzet fedi a víztükröt. A tó viszony-
lag nagy kiterjedésű, ezért bár erdős területen fekszik, nagy mennyiségű avar nem tud  
a vízébe jutni, legfeljebb csak a parti sávban. A Zsombékos-tó jó állapotban van, nem  
veszélyezteti a feltöltődés, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt 10 évben a vízfelülete azo-
nos kiterjedésű volt.

c)



4. kép A Fenyves-tó. a) 2003; b) 2013.
Photo 4 Lake Fenyves (Pine). a) 2003; b) 2013.
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b)

a)



A tó körüli növényzetről elnevezett Égeres-tavat a térkép nem jelöli, vízfelülete idő-
szakos. A tó a Nyerges-tető csuszamláshalmazának déli peremén található. Az Égeres-
tó a vizsgált tavak közül a legkisebb kiterjedésű. A 2013-as felvételezés alkalmával alig 
volt benne víz. A tó valószínűleg hamarosan teljesen feltöltődik, ezért a kataszterben sem 
tüntettük fel.

5. kép A Zsombékos-tó. a) 2003; b) 2009; c) 2013.
Photo 5 Lake Zsombékos (Tussocky). a) 2003; b) 2009; c) 2013.
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5. kép A Zsombékos-tó. a) 2003; b) 2009; c) 2013.
Photo 5 Lake Zsombékos (Tussocky). a) 2003; b) 2009; c) 2013.

c)

b)
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A Kerek-Bükk andezitfennsíkjának legmagasabb pontján, mintegy 550 m magasságban 
egy igazán különleges tó található, amelyet Kettős-tónak neveztek el. A tó egy nagyobb 
kiterjedésű K-i és egy kisebb kiterjedésű Ny-i mélyedést tölt ki. A tó K-i medencéjének 
kiterjedése nem változott a vizsgált időszakban (6. kép). A vízfelületét 2013 tavaszán csak 

6. kép A Kettős-tó K-i medencéje. a) 2003; b) 2013.
Photo 6 The eastern basin of the Lake Kettős (Double). a) 2003; b) 2013.

a)

b)



vékony rétegben borította vízi növényzet, sok szabad foltot hagyva. A tó Ny-i medencéjé-
nek növényborítottsága 100%-os volt (7. kép), szabad vízfelület nem volt megfigyelhető. 
A Kettős-tóval kapcsolatban további érdekesség, hogy K-i medrét egy szemmel láthatóan 
antropogén eredetű sánc határolja.

7. kép A Kettős-tó Ny-i medencéje. a) 2003; b) 2013.
Photo 7 The western basin of the Lake Kettős (Double). a) 2003; b) 2013.
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a)

b)



A felvételezés időpontjában a 2003-ban még felmért és Gallyas-tóként elnevezett hepe-
tavat nem találtuk meg a területen. A Gallyas-tó a Nagybárkánytól észak felé induló út 
mentén az erdőt elérve jobb oldalon volt található (a topográfiai térkép a Fenyves-tótól É-ra 
még ábrázolja), azonban a 2013-as felvételezés idejére a tó valószínűleg már feltöltődött.

A felvételezett hepetavak főbb jellemzőit a 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat – Table 1
Nagybárkány hegyi tavai

Mountain lakes of Nagybárkány

Megnevezés Helyszín
EOV-koordináták Magas- 

ság (m) Mederalak Növényzet
Szabad 
vízfelület
aránya (%)X Y

Nádas-tó Hármashatár-
hegy északi 
része

696880 295161 402 ÉNy-DK-i 
irányban 
megnyúlt

fűz és nád 20

Füzes-tó Hármashatár-
hegy déli 
része

696854 295039 405 kerek fűz, nád 70

Békalencsés-
tó

Hármashatár-
hegy

696741 295156 417 kerek békalencse 0

Feneketlen-
tó

Hármashatár-
hegy

696679 295038 437 É-felé foko-
zatosan  
szélesedő

békalencse, 
fűz

10

Fenyves-tó Nyerges-tető 697305 294783 370 kerek zsombékos 85
Zsombékos-
tó

Nyerges-tető 697262 294528 387 ovális zsombékos 10

Kettős-tó Kerek-Bükk 696253 294556 550 Ny-K-i irány-
ban megnyúlt 
Ny-i medence 
és kerek K-i 
medence

nincs 100

Összefoglalás

Összegezve megállapítható, hogy az első felmérést követően a hegyi tavak közül az elmúlt 
években kettő feltöltődött, a többiek azonban még jó állapotban vannak. Kiterjedésük az 
elmúlt 10 évben alig változott, ugyanez jellemző a növényborítottságukra is. A jövőt ille-
tően azonban a tavakat három tényező veszélyezteti, amelyek közül kettő természeti és egy 
antropogén eredetű veszélynek tekinthető. Előbbiek közül a legjelentősebb veszélyeztető 
tényező a lassú, fokozatos feltöltődés, amit a lejtő irányából a csapadékvízzel bemosódó 
talaj felhalmozódása eredményez. A hepetavak másik természetes eredetű veszélyeztető 
tényezője a benövényesedés (ami szinte minden képen látható). A tavak nagy része ugyanis 
erdőben fekszik, és a kisebb kiterjedésű tavak esetében a fák lombkoronája szinte teljes 
mértékben összezárul a víztükör felett, az őszi lombhulláskor így nagy mennyiségű avar 
kerülhet a vízbe. Ennek ellenére viszonylag kismértékű még az eutrofizáció. Ehhez még 
hozzájárul, hogy a tavaszi-nyári időszakban a takarásnak köszönhetően kevesebb fény jut 
a vízfelszínre, ami meggátolja a vízfelszínen lebegő vagy a sekély vízből kihajtó növények 
növekedését és elterjedését. Ami pedig az antropogén eredetű veszélyeztető tényezőt illeti, 
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az az illegális hulladéklerakás. Szerencsére napjainkban ez még kevéssé jellemző a terü-
letre, felvételezéseink során csupán a Fenyves-tó esetében volt tapasztalható, ahol használt 
gumiabroncs és egy kevés települési hulladék volt felfedezhető.

A területen a tavak kialakulását és növényzetét bemutató tanösvény létrehozása java-
solható. A tanösvény Nagybárkányból indulna a templom mellől és a településtől legtá-
volabb eső Kettős-tóig haladna, felfűzve a Kerek-Bükk lejtőjén elhelyezkedő hepetava-
kat. A tanösvény első táblája Nagybárkány település látnivalóit mutatná be, majd az első 
tóhoz érkezve a terület földtani felépítését és a tavak kialakulását ismertetné. Ezt követően 
kerülhetne sor a Kerek-Bükk, majd a hepetavak növényzetének bemutatására. A tanösvény 
részletes tervezete jelenleg készül, kivitelezéséhez természetesen sok feltételnek kellene 
teljesülnie. Nyilván a tanösvény létrehozásának akkor van értelme, ha a tavak hosszabb  
távú fennmaradása biztosított. Ennek érdekében, továbbá hogy ezekről a különleges fel-
színalaktani értékeket jelentő típusos hepetavakról minél több információ álljon rendel-
kezésre és ismertebbek legyenek, szükséges lenne a hepetavak növényzetének, valamint  
a tavak vízminőségének és élővilágának részletesebb vizsgálata.
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