MEZŐTÚRI
H O LTÁ G A K
Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok Megye délkeleti részén fekvő, több mint 600 éves városi múltra visszatekintő mezőváros, a Hortobágy-Berettyó partján. Adottságai következtében kedvelik a természetjárók,
horgászok, halászok, vadászok.
A település fejlődésében mindig is fontos szerepet játszott a természeti környezet, hiszen a várost átszeli
a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna. Mezőtúr külterületét a folyószabályozási munkák eredményeként született holtágak teszik változatossá – összesen 80 km hosszúságban. A környék sétálva, csónakkal, lovas
sétakocsin, lovon, vagy kerékpáron haladva, de akár gépkocsiban ülve is felfedezhető.

Halásztelek - Túrtő - Harcsás Holt-Körös
A három, egymással csatornával összekapcsolt holtágból álló rendszer a
Hármas-Körös szabályozása során 1895-ben alakult ki, a jobb parti ármentesített
területen húzódik. A Túrtői-holtág legészakabbi pontján, a Boreresztő-zugnál
torkollott egykoron a Berettyó a Nagy-Körösbe. Jelenleg a Holt-Berettyó
medrében a XIII. sz. belvízlevezető mellékcsatorna fut, amelynek vizét az egykori
torkolat helyén lévő szivattyútelep emeli át a Túrtői Holt-Körösbe.
A holtágrendszer teljes hossza 18,7 km, átlagos szélessége 90 m, területe
168 ha, átlagos mélysége 2 m, víztérfogata 3,4 millió m3. Medrének feliszapoltsága előrehaladott,
növényzettel való benőttsége erőteljes. Feltöltődhet belvizekből, illetve tölthető a
Hármas-Körösből gravitációsan, leüríthető gravitációsan részben szivattyúzással. A
holtágrendszer funkciói között szerepel a belvizek tározása, az öntözővíz-tározás,
a halászat, a horgászat, a víziszárnyas-nevelés és a vízparti üdülés.
Környezetének beépítettsége változó, a Túrtői-holtág partjainak egy részén
hétvégi telkek találhatók. A Halásztelki-holtágrész jobb partja hirtelen mélyülő,
növényzettel benőtt, a víz fölé nyúló fákkal szegélyezett. A túlpart gyékénnyel,

náddal sűrűn benőtt. A Túrtői-holtágon a halállomány igen gazdag, színes halfauna
jellemzi. A Harcsási-holtág természetes szépségű, értékes növény- és állatvilággal,
gazdag madárvilággal rendelkezik. A holtág rehabilitációját 1977-ben kezdték el a
vízforgalmat javító beavatkozásokkal.
Halásztelek-Túrtő-Harcsás holtágrendszer a maga érintetlen természeti szépségével,
gazdag élővilágával felejthetetlen élményt nyújt a természetkedvelők, pihenni vágyók,
túrázók és horgászok számára egyaránt.
A Hortobágy-Berettyó és a Körös holtágai az ökoturizmus egyre népszerűbb célpontjai. A csodálatos
vízi világ a horgászok paradicsoma. Leggyakrabban fogható őshonos halaink: a ponty, a süllő, a csuka,
a harcsa, csapó sügér, a balin és a keszegfélék, továbbá az amúr, az ezüstkárász. A Halásztelek-TúrtőHarcsás holtágrendszer, valamint a város középső részén elhelyezkedő Ligeti-tó a Túrtő-Kákafoki Horgász
Egyesület kezelésében van – horgászengedélyek válthatók: Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület székhelyén
(5400 Mezőtúr, Földvári út 15. Tel.: +36 30 207 82 82, Web: www.kakafokihe.hu) A halőrök információval
segítik a horgászokat (Tel.: +36 30 306 53 03, +36 30 306 37 90). Szolgáltatások: horgászcikk kölcsönzés,
horgászcikk és csali árusítás, csónakkölcsönzés, előzetes helyfoglalás, sátorozási lehetőség, tűzrakó és
pihenő helyek, illemhelyek, tanösvény és egyéb szálláslehetőségek.

Túrtő Holtág
A holtág teljes területe 97 ha (1549 m2), melyet két földhíd
tagol három részre.
A legnagyobb rész 54,7154 ha. A jobb part rövid szakaszán
weekend házak és a Hercegasszony Kastély Szálloda található. Ezt
a szakaszt elhagyva több kilométeren valóságos vízi paradicsom
tárul az ide látogatók elé.
A holtág e részének mélysége: 220-300 cm, szélessége 60-80
méter között változik.
Halfauna: ponty, amur, süllő, harcsa, keszeg, ezüst kárász.

Halászteleki Holtág
13 ha területű igazi vadvíz. Mélysége 250-350 cm között
változik. Az egyik legértékesebb holtág, melynek folyamatos
friss víz ellátása van. A jobb part meredekebb, bedőlt fák jellemzik, míg a bal part gyékényes nádas.
Fogható halak: süllő, harcsa, ponty, amur, dévérkeszeg,
ezüstkárász.

Harcsás Holtág
Területe 23 ha, melyet egy híd tagol ketté. A kisebb és mélyebb
terület 9 ha, vízmélysége 250-320cm, szélessége 70-90m. Ez a terület
sporthorgász célú. Partját kevés nádas és sok sok bedőlt fa jellemzi, ami
kifejezetten kedvez a ragadozó halaknak. A víz igazán méltó a nevéhez
(Harcsás), de nagy pontyok, amurok, süllők, ezüstkárász, keszegfélék
is találhatók benne. Megtartható hal az ezüstkárász és a törpeharcsa.
Nagyobb terület 13 ha, mélysége 220-250cm, szélessége 60-80m.
Ezen területen fogott nemes hal megtartható. Kizárólag csak a jobb
parton lehet táborozni.
Fogható halak: harcsa, ponty, amur, süllő, csuka, ezüstkárász,
keszegfélék.

