Nemzeti parkjaink tudományos feltárása
A magyar természetvédelem hatalmas léptekkel előrehaladó jelenlegi korsza
kában egyre többször hivatkozunk Kaán Károly haladó erdész tudósunk ma is
időszerű megállapítására, mely szerint a természetvédelemhez három alapvető
feltétel szükséges: korszerű jogszabály, korszerű szervezet és támogató társa
dalmi bázis.
Napjainkban, amikor a természetvédelem alatt álló területek kiterjedése meg
haladja a 230 ezer hektárt és három nemzeti parkunk, valamint 15 tájvédelmi
körzetünk létesítése óta gyakorlati tapasztalataink is megnövekedtek, a fent
idézett és ma is helytálló megállapítást ki kell egészíteni még valamivel.
A természetvédelemhez szükséges még pénz és kellő tudományos megalapozott
ság is. Ez a két tényező összefügg egymással, és nélkülük a hazánkra jellemző
társadalmi-gazdasági viszonyok között folytatott aktív (operatív) természetvé
delmi munka nem képzelhető el.
Az ugyanis tényhelyzet, hogy hazánk — sűrűn lakott és viszonylag kis ország
lévén — természetvédelem alá vont területei a védettségi határozat életbelépésé
hek időpontjában már hosszabb-rövidebb antropogén behatás nyomait és kö
vetkezményeit magukban hordozzák. Vagyis abszolút érintetlen, ősi állapotokat
hazánkban már sehol sem találunk a természet földfelszíni értékei között. (A
felszín alatti, még feltáratlan barlangok képezhetik a potenciálisan érintetlen
állapotokat.) Föl kell tehát készülnünk arra, hogy nemzeti parkjaink, tájvédel
mi körzeteink és valamennyi egyéb természetvédelmi területünk jelenlegi ter
mészetes állapotának megőrzéséhez, méginkább bizonyos tájrekonstrukciós
munkák elvégzéséhez alapos és mindenre kiterjedő tudományos tevékenység is
szükséges. Enélkül fennáll annak a veszélye, hogy aktív vagy passzív természet
védelmi kezeléssel és operatív beavatkozással jóvátehetetlen károkat okozunk a
viszonylagos természeti egyensúly állapotában. A tudományos kutatómunka
majd az ezt követő és eredményeire alapozott gyakorlati természetvédelmi tevé
kenység pedig egyre több pénzt is igényel társadalmunktól.
Mindkét tényező velejárója természetvédelmünknek, ezeket nem kerülhetjük
meg. Ezért az a helyes út számunkra, ha minél hamarabb és céltudatosan al
kalmazzuk is őket céljaink elérése érdekében.
A természetvédelem tudományos megalapozása körültekintő és részletes fel
táró munkával kezdődik. Mivel hazánkban nem hoztak létre természetvédelmi
kutató intézetet (mint a többi szocialista országban), az ilyen irányú kutatási
igényeket a meglevő, egyéb célokat szolgáló egyetemi és főiskolai tanszékek és
kutató intézetek kell hogy kielégítsék. Ezek speciális beállítottsága, valamint a
természeti értékek sokrétűsége megköveteli a kutatások magasfokú koordiná
lását, az eredmények szintetizálását. Erre a feladatra a természetvédelem kis
létszámú és egyéb hatósági feladatokat is ellátó hivatásos személyi állománya
nem elegendő. Éppen ezért legnagyobb kiterjedésű védett területeinken, a nem
zeti parkokban az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke tudományos taná
csok létrehozását határozta el. Ezek a tanácsok a nemzeti parkok igazgatósá
gainak tudományos tanácsadó és véleményező szervei. Elsődleges feladatuk a
nemzeti parkok természeti és kulturális értékei módszeres feltárásának, védel
mének, fejlesztésének, rekonstrukciójának elvi irányítása, a kutatómunka koor
dinálása, valamint a nemzeti parkok tudományos, oktatási, ismeretterjesztő és
idegenforgalmi hasznosításának elősegítése. Közreműködik a tanács a nemzeti
párkok tudományos kutatási munkatervének kidolgozásában is. A tanácsnak
15—20 tagja van az illető nemzeti park természeti értékeit legjobban ismerő és

abban a tudományágban kiemelkedő eredményeket elért tudósokból felkérve
3 éves időtartamra (ami meghosszabbítható). Elnöke a tanács tagjainak egyike —
az O T V H elnökének külön felkérésére, — titkára pedig a nemzeti parkok min
denkori igazgatója. A tanács működését külön jogszabály határozza meg.
A Kiskunsági Nemzeti Park tanácsa 1975-ben alakult, 17 tagból áll, elnöke
Keresztesi Béla akadémikus.
A tanács eddigi fennállása alatt kétszer ülésezett, és munkájának eredményei
máris mutatkoznak. A nemzeti park területein beindított konkrét kutatási te
vékenység jellemzőbb formái és keretei a következők:
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságával (SZAB) megkötött
külön megállapodás alapján — az Akadémia pénzügyi támogatásával — a SZAB
szikes-kutató munkacsoportja megalakult, és megkezdte a KNP szikes tavainak
hidrogeológiai és hidrobiológiái komplex feldolgozását. Többek között magában
foglalja a szikes tavak geológiai rétegfúrásait, morfológiai és mikroklíma vizs
gálatát, vízkémiai, algológiai, zoobentosz és zooplankton kutatásokat stb. Egye
dül ebben a munkacsoportban 11 fő tudományos kutató dolgozik, több tanszék
ről és intézetből.
A Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézettel kötött kétoldalú megállapodás
alapján megkezdődött nemzeti parkunk jellegzetes és sokrétű talajviszonyainak
feltárása. Konkrétan 1976-ban a Kunszentmiklós térségében elterülő Kiskunsági
puszta meszes-szódás szikes talajainak vizsgálatát kezdték meg 7 fő tudományos
munkatárs közreműködésével.
A budapesti Természettudományi Múzeum 1977-ben kezdi meg a K N P terü
leteinek módszeres feltárását, egy élő leltár összeállításával. Mivel a becsült nö
vényfajok mennyisége ezer, az állatfajoké tízezer körül van, az élőleltár elkészí
tése 4—5 évet vesz majd igénybe. Ennek elkészülte után, rendszertani összeál
lításban szeretnénk könyv formájában kiadni a K N P első tudományos kiadvá
nyát, mely tartalmazná az alapítás időpontjában a Nemzeti Park teljes élővilágát.
Ez képezné a kiindulási alapját minden későbbi összehasonlításnak, mely az el
következendő évtizedek, sőt évszázadok során az élővilág összetételében bekö
vetkező változások megállapításához szükséges.
Az Erdészeti Tudományos Intézet vezető munkatársai a fásszárú növények
természetes génrezervációinak kijelölését, azok jellemző paramétereinek megha
tározását, az egyes természetes és kultúrerdei növénytársulások ökoszisztéma
kutatását tűzték ki célul. Különleges hangsúlyt helyeznek a bugaci ősborókás
termőhely feltárására, az égeres-láperdő típusok vegetációjának feldolgozására.
Szoros együttműködés van előkészület alatt a lágyszárú növények természetes
génrezervációinak kijelölése terén is, melyre a NP területei a legalkalmasab
bak.
A budapesti Kertészeti Egyetem Botanikai Tanszéke a K N P területeinek
rendszertani, areálgeográfiai, produkcióbiológiai, archeobotanikai és kertészet
történeti kutatásokat végez, a Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar munkatár
sainak bevonásával. Tervbe vették a külső szennyeződések és az egyes adventív
növények behatolása következtében károsult ökoszisztémák vizsgálatát is, mely
a kisebb egységekből álló nemzeti parkunk esetében különösen nagy veszélyeket
rejt magában.
A Szegedi József Attila Tudományegyetem állattani tanszéke a terresztris- és
vízi ökoszisztémák faunisztikai és állatökológiai vizsgálatait indította el, bevon
va a Tiszakutató Bizottságot is. Már az előző évben figyelemreméltó eredmé
nyeket értek el. A budapesti E L T E állatrendszertan tanszéke a talajlakó ízelt-

lábúak mennyiségi és minőségi vizsgálatát tervezte be a K N P minden egyes
területére kiterjesztve munkáját.
Az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság hidrológusai a K N P természetes vizei
vízháztartási mérlegének elkészítését (Kolon-tó, Kondor-tó, szikes tavak stb.)
a K N P teljes vízrajzi megfigyelési rendszerének és hálózatának kidolgozását
kezdték meg, számítógépes feldolgozás segítségével. A Fővárosi Állatkert mun
katársai egyes védett madarak költésbiológiai vizsgálatait, reprodukciós és repatriációs kísérletek beállítását tervezik a K N P területein.
Fentebb részletezett kutatásokon kívül a tanács tagjai közül többen is végez
nek egyéni vizsgálatokat a KNP néprajzi értékeinek (tanyavilág, népi műemlé
kek stb.) feldolgozásához és megmentéséhez, földtani vonatkozású összefüggé
sek megállapításához stb. Tudományos szaktanácsot kapunk az egyes domesztikált állatfajok „génbank" tenyészetei kialakításánál felmerülő genetikai kérdé
sekben is a tanács illetékes tagjaitól. Hely hiányában nem áll módomban ismer
tetni a különböző disszertációk, diplomatervek és szakdolgozatok témáit, melyek
nemzeti parkunk élővilágának kutatásával, feldolgozásával kapcsolatosak. Talán
ez a rövid tájékoztatás is érzékelteti azt a nagyjelentőségű tudományos munkát,
mely nemzeti parkunkban napjainkban bontakozik ki. Ezek eredményeire tá
maszkodva nagyobb biztonsággal tudjuk majd napi és távlati természetvédelmi
feladatainkat is ellátni.
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A HASZNOS VADÁLLOMÁNY
ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT
KÁROSAN BEFOLYÁSOLÓ
SAJÁTOS EMBERI ÉS ÁLLATI
TEVÉKENYSÉGEK

A hasznos vadállomány életkörülményeit, életterét károsan befolyásoló em
beri és állati kártevések leghétköznapibb módjait — mint az orvvadászat, a
hurkolás, az elszaporodott róka, vagy más ragadozók, az állatbetegségek stb. —
mindenki, de elsősorban a vadászok ismerik, az ellene való védekezés ajánlott
és lehetséges formái több-kevesebb sikerrel már kialakultak, alkalmazhatók.
Az utóbbi időben egyre több sajátosnak mondható kártételt, káros tevékeny
séget, álláspontot tapasztalunk, amelyek káros hatásának felszámolására, gya
korlati és jogszabályi intézkedéseket kell tennünk, hogy megakadályozzuk fő
leg az apróvad és az őzállomány további pusztítását.
Az alábbiakról van szó:
—
—
—
—
-r—
—

tarló, fű, árokpart, nádas és egyéb területek égetése,
új ebadó következményei,
bírósági állásfoglalások a kóbor eb lelövése esetén,
iparszerű termelési rendszerek kialakítása a mezőgazdaságban,
erdőgazdálkodási rendszerek kialakítása,
erdei legeltetés (szarvasmarha-, sertés-, juhtartás az erdőkben),
juhtartás (magán és üzemi) mezőgazdasági területeken.

