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Bevezető

Budapesttől délre, a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 
mintegy 57 km hosszan kanyarog a Kvassay-zsiliptől 
a Tassiig megannyi zegzugos víziösvénnyel, strando-
lásra alkalmas partszakasszal, hangulatos vízparti ki-
rándulóhellyel és csodás panorámát kínáló vendéglá-
tóhellyel.
Összegyűjtöttük a legkedveltebb vízitúra-útvonalakat, 
megtudhatjátok mit kell tennetek, ha horgászni sze-
retnétek a Ráckevei Duna-ágon és a hal-, és madár-
kisokos segítségével felismerhetitek az itt élő állat-
fajokat. Van pár tippünk arra is, hol érdemes megállni 
felfrissülni.

Fedezzétek fel a Kis-Dunát és ismerjétek meg válto-
zatos növény-, és állatvilágát is! Hajóra fel!

Ahol érdemes kikötni
Vakvarjú Csónakház-Pesterzsébet
Nádfedeles Csárda-Csepel
Tanösvényi játszótér, Lángosos-Szigetszentmiklós
Garden Café-Szigetszentmiklós
Kis-Duna Étterem és Panzió–Szigetszentmiklós
 Taksonyi híd
Bodorka Étterem és Panzió–Dunavarsány
Szigethalmi Közösségi Pont
Szigetcsépi Strand
Mártoni Csárda-Szigetszentmárton
Szegedi Kis István sétány-Ráckeve
Horgásztanya Vendéglő-Ráckeve
Szigetbecsei Lovasudvar és Farm
Ezüstpart Büfé-Makád
Tassi Halászcsárda
Maki Büfé-Tass
Rózsa-sziget Büfé-Tass
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Ökotúra a ráckevei vízivilágban       

Táv: 10 km    

Indulás: Ráckeve, Keszeg sor 7.

A túrát azoknak ajánljuk, akik csak most ismerkednek a kenuzással, és egy szép napot 
szeretnének eltölteni a természetben a vízen. A kiindulóponttól jobbra indulunk a Ke-
rek-Zátony szigetet megkerüljük. A sziget hossza 1,3 km, észak-déli irányban helyez-
kedik el, Ráckeve városa alatt. Elhaladva a kiindulási pontunk előtt megcsodálhatjuk a 
Senki-szigetet, amely természetvédelmi terület a maga állat- és növényvilágával. Az Ár-
pád-híd alatt átevezve elérjük a Balabán lagúna bejáratát. A 3-4 m széles, fákkal benőtt 
vadregényes helyen végighaladva (1200 m) napsütéses időben találkozhatunk teknő-
sökkel, hattyúkkal, hidak alatt bujkálunk, majd visszajutunk a soroksári-Duna főágába. 
Innen visszatérhetünk a kiindulási pontra, de útban visszafelé ki lehet kötni a Szegedi Kis 
István sétányon egy ebédre, vagy megtekinthető a Hajómalom múzeum is.

Ráckeve
Keszeg sor 

7.

Kerek-
Zátony

Senki
sziget Balabán 

lagúna
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Angyali-sziget kerülő túra

Táv: 14 km

Indulás: Ráckeve, Keszeg sor 7.

A  kiindulópontról egyenesen, enyhén balra tartva elindulva megkerüljük a természetvé-
delmi területet Ráckeve szívében, a Senki-szigetet.
Az Árpád-híd alatt átkelve a fűzfák által bújtatott Balabán-lagúnához érünk. A lagúna 
gazdag növény- és állatvilágát nem megbolygatva átkelünk a 1,2 km hosszú, hidakkal 
keresztezett csatornán. A kiságból kijutva a déli irányba nézve a túlparton találjuk a Ma-
lom-öblöt, amely valaha Mátyás király dunai flottájának volt a kikötőhelye. Északi irányba 
körbeevezzük az Angyali-szigetet, amely Ráckeve legnagyobb szigete. A szigetet itt egy 
kis lagúna szeli ketté, amelyen keresztül a keleti ágat érjük el, majd visszafelé csordogál-
va találjuk a kiskunlacházi strandot, ahol pihenhetünk egyet.
Újult erővel dél felé evezve átkelünk ismét a Balabán-lagúnán, majd kiérve átszeljük is-
mét Ráckeve városát, ahol a piaci sétányon (Szegedi Kis István sétány) lehetőségünk van 
kikötni és ebédelni. Szigetek, öblök, lagúnák teszik izgalmassá a vízi életet, a víz minősé-
ge évek óta kiváló, fürdésre alkalmas.

Keszeg sor 
7.

Angyali
sziget

lagúnaSenki
sziget Balabán 

lagúna
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Könnyű, rövid túra kezdőknek
Táv: 2,5 km
Indulás: Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület csónakháza, 
Szigetszentmiklós Rév sor 104.

A csónakháztól a Duna folyási irányába (jobbra) indulunk el, kiérve a főágra fokozatosan 
balra tartunk, kb. 250 méter múlva befordulunk balra a holtágba és felfelé haladunk to-
vább. Több lehetőség is van a főágra való visszajutáshoz, mi a „krokodilszigetnél” való 
„kihajtást” ajánljuk, ez a legfelső lehetőség, a hajóállomás közelében. Rögtön az állomás 
mellett egy kis lagúna vezet a teniszpályához, amellett elhaladva  hamarosan vissza-
érünk a csónakházhoz.

Csónakház

Krokodil 
sziget

Lagúna
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Taksonyi holtág túra
Táv: 9 km
Indulás: Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület csónakháza, 
Szigetszentmiklós Rév sor 104.

A csónakháztól lefelé (jobbra) indulunk el, kb. 100 méter után elérjük a főágat. Fokozato-
san balra tartva elérjük a nádas végét, ahol derékszögben be kell fordulni és evezni a túl-
part felé. Jobb kéz felől lesz egy szűk kis lagúna, amelyen keresztülhaladva kb. 100 méter 
után balra fordulunk és bent találjuk magunkat a Taksonyi holtágban.
Ha elérjük a hidat, középen, óvatosan haladjunk el alatta, mert itt sekély és köves a víz. 
Rögtön a híd után balra kiszállási lehetőség van – megtekinthető a kb. 800 méter hosszú 
taksonyi tanösvény.
Ha végigeveztünk a holtágon, visszafelé haladva mehetünk ismét a lagúnán keresztül. 
Ha más útvonalat szeretnénk, kicsit tovább evezve a főágra jutunk, onnan szintén felfelé 
haladva jutunk vissza a kiindulási ponthoz.

Csónakház

12 13



Szigethalmi holtág túra
Táv: 9 km
Indulás: Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület csónakháza, 
Szigetszentmiklós Rév sor 104.

A csónakháztól jobbra fordulva indulunk, kiérünk a főágra és itt haladunk – akár kis ki-
térőkkel az úszólápok között is. Áthaladunk a Taksonyi-híd alatt, majd a 37-es km-nél 
jobbra egy szigetcsúcsot látunk meg, itt beevezünk a holtágba. Meg lehet kerülni a Du-
na-szigetet sok bújócskával, a főágra való visszatérés előtt is található egy alacsony híd. 
Kiérkezve a főágra ott lesz ismét a Taksonyi-híd és kb. 3 km után visszaérkezünk a kiin-
dulóponthoz.

Csónakház

Taksonyi
híd
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Czuczor-sziget túra
Táv: 12 km
Indulás: Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület csónakháza, 
Szigetszentmiklós Rév sor 104.

A Czuczor-sziget Szigetszentmiklós legnagyobb szigete, a 44,8 fkm-től a 46,2 fkm-ig 
tart.
A csónakháztól a Duna folyási irányával ellentétesen indulunk el (balra). A teniszpálya 
után, a kis fahíd alatt áthaladva balra tartunk és a Duna főágán megyünk tovább. A duna-
haraszti vasúti hidat elhagyva a folyó kétfelé ágazik, mi jobbra tartunk (főág). Itt haladva 
az M0-híd után kb.100 méterre balra fordulunk egy szűk lagúnába, majd kb. 150 méter 
megtétele után jobbra fordulunk a „teknős öbölbe”. Nevét az itt sütkérezni szerető sok 
mocsári teknősről kapta, de a tiszta vízben sok halfajtát is megismerhetünk.
A sziget végén egy csőhíd van, ami alatt könnyen átbújhatunk. Innen kb. 100 méter után 
elérjük a főágat, majd a HÉV-hidat és kb. 4 km után visszaérkezünk a csónakházhoz.

Csónakház
Dunaharaszti 

vasúti híd

M0-ás híd

Teknős 
öböl
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Csépi strand túra
Táv: 20 km
Indulás: Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület csónakháza, 
Szigetszentmiklós Rév sor 104.

A csónakháztól jobbra indulunk, kiérünk a főágra és haladunk a Taksonyi-híd irányába. A 
34-es fkm után folyamatosan jobbra tartunk és kb. 1,5 km után jobbra fordulunk a Csépi 
holtágba. A strandon lehetőség van kikötni, fürdeni, a nyári főszezonban pedig büfé is 
üzemel. A víz hőmérséklete itt kb. 3-4 °C-kal melegebb, mint a főágé.

Csónakház

Taksonyi
híd

Csépi
holtág
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Kenu-kajak-SUP-motorcsónak bérlési lehetőségek Horgászati kisokos

A horgászathoz állami horgászjegyre és 
a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ágra érvényes területi jegyre van szükség, 

mely kiváltásának feltétele a Magyar Horgászkártya megléte. 

A horgászkártya érvényessége 5 év, ára 2200 Ft (2021.). 

A kártya birtokában vagy jogosult horgászjegyet vásárolni.

Az aktuális jegyárakról és korlátozásokról itt tudsz tájékozódni:

Szigetszentmiklós Vízisport Egyesület
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104.

Tel.: 0620 231 9619

TnT Sziget Csónakkölcsönző
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kishajókikötő

Tel.: 06 70 908 5954

Szigethalmi Közösségi Pont
Cím: Szigethalom, V. utca 1.

Tel.: 06 20 532 2633

Kisdunakenutúra
Cím: 2300 Ráckeve, Keszeg sor 7.

Tel.: 0620 324 4055

Kis-Duna hajókölcsönző
Cím: 2300 Ráckeve, Kis-Duna sor 1.

Tel.: 0630 670 7717, 0630 670 7737

Exkluzív kishajó vezetővel:
Selfie Boat

Cím: 2300 Ráckeve, Árpád híd hídfője
Tel.: 0620 387 3096
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Hatty
ú A hattyú az egész ország területén gyakori, ősi madár-

faj: az ókori görögök Apollót ábrázolták hattyú formá-
jában. A Ráckevei Duna-ág mentén is szép számmal 

előfordulnak, fontos azonban, hogy semmiképp 
ne etessük őket kenyérrel, mert az beleik el-
záródásához vagy fulladásos halálhoz is ve-

zethet. 

Függőcinege

Tőkés r
éceBarna ré

tih
éja

Fészke leginkább lelógó 
zacskókra emlékeztet, 
sokszor kizárólag ez alap-
ján ismerjük fel a vízparti 
fűzfák partján.

A barna rétihéja Magyarországon vé-
dett faj. Kedvelt fészkelőhelye a náda-
sok, táplálékát kisemlősök, valamint 
talajon élő és vízimadarak teszik ki.

Vadászható vízivad. A tojó barna 
alapszínű, kb. negyedével ki-
sebb és könnyebb, mint a hím.
Táplálékát főleg magvak, növényi 
részek, ebihalak teszik ki.

 Bütykös
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Jégmadár
Nagy kócsa

g
Magas, 85-100 centis madár, főként nádas 
mocsarakban, brakkvizes lagúnákban és árte-

rekben érzi jól magát. Étrendje kisebb halak-
ból, békákból áll, de akár kisemlősöket is 

zsákmányul ejt.  

A kisebb folyók partján halászó egyik legszínesebb madár: a 16-17 cen-
tis jégmadár hasa rozsdaszínű, a fejbúbja, tarkója, háta és farka csillogó 

kék, innen kapta nevét is. Halivadékokkal táplálkozik, főként folyók és patakok 
mentén fészkel: nem fészket épít azonban, hanem a kiöklendezett halszálkákra 

rakja 6-7 gömbölyű fehér tojását. Vándormadár, de nem feltétlenül ugyanott fész-
kel minden évben - igaz, sokszor évek múlva ismét megjelenik régi költőhelyén.
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Pettyes 
vízicsibe

A síkságot kedveli, a hegyvidéket kerüli, jelleg-
zetes „piksz-piksz” kiáltásairól és ugatásszerű 
hangjáról távolról felismerhetjük, de jellegze-
tes fehér homlokpajzsával a nádasból is kitű-
nik. Magyarországon telel, halakkal táplálkozik. 

Szárcs
a

Főként az iszapos, mocsaras ré-
szeken találkozni vele, fészkét 
zsombékosokban építi. 10-12 
tojást rak, a fiókák fészekhagyók, 
akár a rigó. Vízicsigákat, zöld nö-
vényi részeket keresgél a víz, ami-
ért akár a víz alá is bukik. Költöző 
madár, márciustól novemberig 
tartózkodik nálunk, enyhe idő ese-
tén azonban itt is telel.
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A kiegyenesedve akár egy méteres magasságot 
is elérő, 1-2 kiló súlyú szürkegém páratlan lát-

vány, ahol hosszabb mozdulatlan időszak után 
állva, vagy épp a vízben gázolva csap le áldo-

zatára. Madárlesen jó eséllyel találkozunk 
vele, mivel melegövi vándorútjáról elég 

korán, már februárban megérkezik, 
és csak október végén indul újra 

útnak. 

Szü
rke gém

Tö
rpegém A törpegém Európa legkisebb 

gémféléje, hossza 33-38 cen-
ti, súlya 120-150 gramm 

között mozog. Többnyi-
re sűrű nádasokban, 
mocsarakban, vízpar-

tokon bujkál, a nádszá-
lakon megkapaszkodva va-

dászik kisebb halakra, békákra, 
gőtékre és rovarokra. Veszély 

esetén a szürke gémhez hasonlóan 
cövekel, riasztóhangja „get”„gek”, repü-

lés közben „kir”-t kiált, párzáskor pedig a 
bölömbikához hasonló mély, brummogó 
hangot hallat. Májusban tér vissza dél-af-
rikai telelőhelyéről, és szeptemberben már 
vonul is vissza. 

28 29



A horgászok körében az első szá-
mú „célpont”. Felső állkapcsán és 
szájszögletében 1-1 pár bajuszt 
visel. Hazánk legnagyobb meny-
nyiségben tenyésztett halfaja, a 
Ráckevei (Soroksári)-Dunába a 
„ráckevei pikkelyes” fajtát telepí-
tik. Méretkorlátozással és tilalmi 
idővel is védett halfaj.

Ragadozó pontyféle. Nin-
csenek fogai ezért is sokszor 
eredménytelen a rablása. 
Legfontosabb tápláléka a 
csapatban járó küsz. Nagy 
növésű halfaj, horgászzsák-
mányban gyakran jelentkezhet, de szálkás húsa miatt kevésbé kedvelik, pedig húsa 
jóízű. Méretkorlátozással és tilalmi idővel is védett halfaj.

Ponty

Balin

A mocsári teknősök kiváló úszók, 
ugyanakkor nagyon szeretnek a víz-
ből kiálló tuskókon, köveken pihenni. 
Márciustól októberig, főleg a reggeli 
és az esti órákban aktívak. 

A kecskebéka áprilistól októberig aktív. 
Ragadozó, hosszú nyelvével ragadja meg 
zsákmányát, amely elsősorban repülő 
rovarokból áll. A legutolsó békák közé 
tartozik, amelyeket ősszel még meg lehet 
találni a vizekben.

Mocsári teknős

Kecskebéka
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Oldalról erősen lapított magas tes-
tű hal, legnagyobb keszegfélénk. A 
nagyobb folyók lassú, síkvidéki sza-
kaszának jellemző hala, amelyet róla 
nevezünk dévérzónának. Az egyik leg-
jelentősebb horgászzsákmány, húsa 
szálkás, de jól átsütve kedvelik.

Dévér

Kősüllő

Harcsa

Leginkább a fogassüllőhöz hason-
lít, de annál kisebb méretű, szája 
is kisebb, a szájnyílása legfeljebb a 
szem középvonaláig ér, nincsenek 
a kifejlett példányoknak ebfogai és 
az oldalán a harántsávok kifejezet-
tebbek. Méretkorlátozással és tilal-
mi idővel is védett halfaj.

Legnagyobb méretű ragadozó halunk. Sze-
me kicsi, szája rendkívül nagy, félig felső ál-
lású, amelyben több sorban sűrűn parányi 
fogacskák találhatók (kefefogazat). Felső 
állkapcsán két hosszú, az alsón pedig négy 
rövidebb bajuszszál található. Teste telje-
sen pikkelytelen, világosabb zöldesbarnától 
fekete színűig terjedhet. Falánk ragadozó, 
elsősorban halakat, de egyéb gerinces és 
gerinctelen állatokat is fogyaszt. Méretkor-
látozással és tilalmi idővel is védett halfaj.

Csuka
Megnyúlt, oldalról enyhén lapított testű ragado-
zó hal. Feje nagy, orra igen hosszú, kacsacsőrre 
emlékeztet. Félig felső állású hatalmas szájában 
hegyes fogak sorakoznak. Nagyra növő halfaj, 
akár egy méter hosszúságú is lehet. Áldozatára 
általában lesből, robbanásszerűen támad, étvá-
gya kielégíthetetlen. Méretkorlátozással és tilal-
mi idővel is védett halfaj.
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Elsőre inkább kígyónak tűnik, kevés 
vízben leginkább a felszín közelében 
bukkanhatunk rá. Apróhal, de akár 
15-35 centisre is megnőhet, 80-
150 gramm a súlya. 

Réti csík

Sikló
Hüllő lévén a vízisikló elsősorban nappal 
aktív. Vadászata során áldozatát rajtaü-
tésszerűen kapja el és elevenen fogyasztja 
el. A veszélyhelyzetekből általában igyek-
szik elmenekülni. Végső esetben holtnak 
tetteti magát.
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