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ERDŐFOLTATARNAÖLELÉSÉBEN
A PAP-ERDŐ

A földrajzilag és botanikailag a Crisiumhoz1 tartozó Jászság ma már több mint 80%-ban
mezőgazdaságiművelés alatt áll. Ennél fogva csak kevés természetes állapotúnakmondható te-
rülettel rendelkezik. Ezen kevesek közé tartozik a Jászdózsa határában elterülő Pap-erdő.

Nem is hinné az ember, mennyi értékes faj bújhat meg egy ekkora zsebkendőnyi
tölgy- kőris-szil ligeterdőben.

E területről először a „Szolnok megye természeti értékei” című könyvben olvastam.
A leírás felkeltette érdeklődésemet, így amikor nagyszüleinél nyaraltam, gyakran felke-
restem ezt a helyet, hogy gyönyörködhessem a természet ezer csodájában.

Már messziről kiemelkedik a tájból, mivel az ország erdőben legszegényebb részén
terül el.A fák alatt megtaláljuk a ligeterdők jellemző cserjéit is, mint a veresgyűrűs somot,
vagy az egybibés galagonyát. Az erdőfolt idős fákat is tartalmazó északi része az egykori
Tarnát kísérő tölgy- kőris-szil ligeterdők maradványa, míg a magasabban fekvő erdőré-
szek a sziki tölgyesek felé mutatnak rokonságot. Lombkoronájában a jellemző fajok a
kocsányos tölgy, a magyar kőris, és a szinte fává nőtt mezei juhar, de gyakori a tatárju-
har is, az erdő peremén elszórtan a mezei szil egyedeivel is összefuthatunk.

Az erdő bokros szegélynövényzetén átjutva, melyben kökény és kutyabenge az ural-
kodó faj, egy ösvényen befelé haladva tengernyi borostyán közül kandikálnak ki a kü-
lönféle virágos növények.

Odvas keltike mező
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1 Crisicum: Tiszántúli flórajárás.



Elszórtan találkozhatunk fürtös gyöngyikével, és nem ritka a feltűnő, sárga virágú
salátaboglárka sem, nagy tömegekben látható a széleslevelű salamonpecsét is.

A területen tavaszi aszpektust2 vizsgáltam, melynek jellemző növénye az erdő alját
szőnyegszerűen borító odvas keltike, lila és fehér virágú egyedei egyaránt fellelhetők.

A szakirodalom szerint a lila virágzattal rendelkezők gyakoribbak, de itt az ellenke-
zőjét tapasztaltam. Nagyjából egy időben, márciusban, áprilisban nyílnak, de virágzási
idejük nagymértékben függ az adott év időjárásától.

Korábban a mákfélék családjába sorolták őket, de ma már más zigomorf3 virágú, tej-
nedv nélküli nemzetségekkel együtt, fajaikat füstikefélék néven újabb önálló családnak
tekintik. Nevét belül üreges gumójáról kapta. Az erdő belsejében az odvas keltikék érde-
kes mintázatát figyelhetjük meg. Bizonyos helyeken csak egy-egy tövet találunk, máshol
egymás gumóját tapossák.

Virágaikkal együtt ekkor 20-30cm magasak.A területen talált 35 cm-es példány tisz-
teletet parancsolóan figyelt egy fa tövében. Ez a növény méréseim alapján 46 virággal
büszkélkedhet, melyet 3 virágtengelyen fejlesztett.

A vizsgálat során mintaterületeket jelöltem ki. A kijelölésnél figyelembe vettem az
erdő térszint és odvas keltikével való borítottságát. A 2x2 m-es vizsgálati zónákban az
odvas keltikék számát, az egyedek nagyságát, virágméretét, valamint virágfejeik számát
néztem meg.

Az első és a második mintaterület értékei az erdőn átvezető ösvény melletti magasabb
térszínről származnak. A keltikék mellett több háborgatást tűrő és nitrogénjelző növény,
mint a vérehulló fecskefű, nagy csalán vagy a hagymaszagú kányazsombor látható.

A harmadik és az ötödik mintahely már az alacsonyabb területet képviseli, az ötödik
egy régi, mára kiszáradt Tarna ágból származik. Cserjékben szegény, s az előzőekben
megfigyelt lágyszárúak is eltűntek.

Anegyedikmár az erdő talán legérintetlenebbmagasabb részein mért értékeket mutatja.
A méréseimből az alábbi diagramot készítettem:
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2 Aspektus, jelleg: valamely életközösségen belül, ugyanazon élettérben, a tenyészeti időre jellemző, más-
más fajcsoport megjelenése.
3 Zigomorf: Egy szimmetriasíkkal rendelkező, kétoldalian részarányos.



A számadatokat figyelembe véve a következőket állapítottam meg: a keltikék fejlő-
déséhez a magasabb térszint, a taposás mellőzése és a nitrogénben szegény talaj kedve-
zőbb.

Anyáron teljesen zárt lombozat miatt a Pap-erdő aljnövényzete szinte csak különböző
geofiton4 és rizómás5 lágyszárú növényekből, később az erdei turbolya és az erdei szál-
kaperje tömegeiből áll.

Az erdő lombkoronaszintjében számos énekesmadár fészkel, például az erdei pinty,
sármány, örvös galamb, és a vetési varjú.

Júniusi estéken nem ritka az idős tölgyesekhez kötődő, nagy zúgással repülő, védett
szarvasbogár. Egy este én is bepillantást nyerhettem e társulás éjjel aktív ízeltlábúinak
világába. Ebben segítségemre volt Buschmann Ferenc, a Jászság egyik legnagyobb ter-
mészetkutatója.

A fénycsapdázás során a tölgyön élő, többnyire áttelelő fajokkal találkoztam. Főleg az
Orthosia és Conistra fajok repültek a lámpa fényére. Így közepes és foltos fésűsbagoly-
lepkéből, illetve változékony és vörösfejű őszibagolylepkéből láttam a legtöbb egyedet.

Hasonló egyedgazdagsággal képviselte magát az áttelelő bagolylepke is, mely már az
Eupsilia nemzetség tagjait képviseli. Igazi öröm volt számomra, hogy egy kis pávaszem
is megtisztelte lámpánkat, mely nagyságával és szépségével teljesen elvarázsolt.

Afajgazdagsága ellenére sokanmégsem tisztelik e védett szegletet. Fémdobozokat, mű-
anyag flakonokat találokminden alkalommal elszórva, és nylon zacskók lobognak felakadva
a gyenge ágakra. Félig kivágott fákat pillantok meg, melyek az erdőirtás áldozatai lettek.
Szomorú látvány. A gátról szemlélve a szántóföldek nyelve csapdossa az erdő szegélyét.

Sajnos az erdő és a vasúti töltés közötti rétet mára felszántották, pedig itt a mezei
varfű virágaiból szívesen szívogatták a nektárt az acélszínű csüngőlepkék, bőven termett
a vadmurok, melynek virágait gyakran látogatták a sárgahátú és fekete csíkokkal díszí-
tett virágcincérek is.

Az ültetett lucernás homogén állománya végképp eltörölte az imént említett társulást,
de kárpótolhat bennünket az a látvány, amely a Tarna gátoldal mentesített oldalán tárul
szemünk elé.

A töltésen sétálva kékeslila fejecskéikkel hívja fel a figyelmet magára, mintegy 30-
40 tőnyi réti iszalag. Megfigyeltem, átellenesen álló ép szélű tojásdad leveleit, és 4-5 csé-
szelevelet tartalmazó bókoló virágfejeit. Mikor a határozókönyvben utánanéztem e
növénynek, megtudtam, hogy repítőszőrös aszmag termései lesznek, és 2000 Ft-os esz-
mei értéket képvisel.

Ahogy közelebb hajoltam az iszalagokhoz, a fű között igen tetszetős fehér virágfe-
jekre lettem figyelmes. Izgatottan kerestem a határozókönyvben, vajon mi lehet ez a gyö-
nyörű növény. Hamar kiderítettem, hogy egy hagymás évelő növényre, az ernyős sármára,
más néven madártejre bukkantam. Ahogy elolvastam a jellemzését, megtudtam, hogy
csak a gátoldal egyes részein fogom megtalálni, mivel a szárazabb területeket kedveli.
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4 Geofiton: Talajbeli módosult hajtással (hagymával, gumóval vagy gyöktörzzsel) vagy a gyökéren lévő
rüggyel áttelelő növények.
5 Rizóma, gyökértörzs: Egyes növények vastag, rendszerint el nem ágazó és belül tömör, függőlegesen vagy
vízszintesen növő, földalatti módosult szára.



Atarka gátoldal növényeit számos ízeltlábú keresi fel, egyesek, mint a különböző lep-
kék, zengőlegyek, bundásbogarak nektárszerzés céljából, míg mások, mint a szitakötők,
pókok, az előbb említettek elfogása céljából.

Találtunk itt kéneslepkét, közönséges tarkalepkét, nagy szemfoltjaival próbált elri-
asztani egy nappali pávaszem. És meglepő nyugodtsággal tűrte a farkasalmalepke, hogy
lefotózzam. Még épp időben érkeztem, hogy megmentsem a keresztespók csáprágói elől
a gyűrűszövő lepkét. A szakirodalomból megtudtam, hogy e lepke kártékony is lehet, de
egy kicsit elfogult vagyok a lepkékkel szemben. Mint egy repülő drágakő bukkant fel, és
telepedett meg az egyik faágon egy sávos szitakötő, mely valószínűleg a Tarnán találta
meg petéző helyét.

Már hazafelé indultam, mikor az esti szürkület hatására fehéren virító mécsvirágokat
fedeztem fel. És mikor az egyik fejecskéjét szerettem volna lencsevégre kapni, a fű kö-
zött egy nagypotrohú, lassan mászó bogarat fedeztem fel, a hólyaghúzók közé tartozó kö-
zönséges nünükét.

Lehangoló látványt nyújt a terület, melyen a védett növények hajtásait quadosok gu-
mikerekei teszik tönkre, illetve horgászok autója tiporja el. Elkeserítő, hogy ezen sokféle
értéket semmibe veszik.

Nagy örömömre szolgálna, ha minél többen jönnének rá, hogy a bennünket körbe-
vevő természet a legnagyobb értékünk.
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