
A IV, Tisza-kutató expedíció

A Tisza-kutató Bizottság 1958. évi nagy
kutató útját július 18. és 30. között a Szol
nok—csongrádi Tisza-szakaszon rendezte
meg. A szegedi munkaközösség tagjain
kívül debreceni, tihanyi és budapesti
szakemberek is részt vettek az úton,
mely az előzőktől lényegesen különbözik
abban, hogy kisebb szakaszt ölelt fel, és
az egyes állomáshelyeken huzamosabb
kutatásokra és gyűjtésekre nyílott lehe-
tőség. Ki tudtuk használni azokat a ta-
pasztalatokat is, melyeket a megelőző,
szemle-jellegű kutató utakon szereztünk.
Az eredmények jóval kielégítőbbek, a
gyűjtött zsákmány jóval gazdagabb volt,
mint az előző években. Az előnyök mel-
lett azonban a IV. útnak hátrányai is je-
lentkeztek. A 25-ös létszám bizonyos túl-
zsúfoltságot eredményezett, s a külön-
böző metodikával dolgozó kutatók idő-
és térigénye nem volt mindig egybehan-
golható. Ennek következtében a Tisza-
kutató Bizottság úgy határozott, hogy a
jövőben a Tisza-kutatást — metodikai
alapon — különböző munkacsoportokra
felbontva fogja végezni. így pl. lesz kü-
lön limnológiai, ártéri, halászattal foglal-
kozó és partszegélyi csoport.
• Tudományos eredmények tekintetében
örvendetes haladás volt a múlthoz ké-
pest, hogy az egysejtű állatok gyűjtésére
több szakemberünk csatlakozott az expe-
dícióhoz. Ez az állatcsoport nem lesz
többé mostohagyermeke kutatásainknak.
A szivacsok gyűjtésében is nagyobb pre-
cizitással és eredménnyel dolgozhattunk;
több Lumbricidát gyűjtöttünk, mint elő-
ző útjaink alkalmával. Ez azért kieme-
lendő körülmény, mert a Tisza völgyé-
nek Lumbricida-faunája élesen elkülönül
a mögöttes területekétől, és vizsgálata
máris több új fauna-taggal gyarapította
ismereteinket. A rovarok sem maradtak
kellő figyelmen kívül, bár ezeknek be-
gyűjtése az előbbi utakon megfelelő mó-
don már megtörtént. Hatalmas lépések-
kel haladt tovább a Molluscák begyűjté-
se, és a Bryozoák tekintetében is jelen-
tős adatszolgáltatást végezhettünk.

A halak gyűjtése is tökéletesebb mó-
don történt, mint az előző utakon. Ez-

úttal három személy szorgoskodott a hor-
gászással; varsázással és hálókkal való
halászás terén. A madarak gyűjtésében
először alkalmaztunk lőfegyvert. Több
madarat ejtettünk el, melyéket a hely-
színen preparátorok tartósítottak. Volt
külön herpetológus szakemberünk is,
hiányoljuk azonban jól képzett mamma-
lógus szakember közreműködését, aki a
Tisza-völgy kisemlőseinek összegyűjtését
végezné.

Az állattani kutatásokkal párhuzamo-
san folytak a botanikai kutatások is. A
növényvilágot két főprofilban kutatták
szakembereink: a virágos és virágtalan
növények tanulmányozásával. Értékes
feljegyzéseket tettek a Tisza völgyének
és holtágainak növénytársulásairól. Foly-
tak növénytani talajvizsgálatok is, me-
lyek a különböző növények és talajok
összefüggéseinek törvényszerűségeire igye-
keztek fényt deríteni. Kutatták pl. az
egyes növénytakarók és póktársulások
közötti összefüggéseket, s egyes növény-
társulások és a vízipoloskák elterjedése
közötti szerves összefüggéseket is fel-
jegyezték. Ezáltal egy egészen modern
növény = állattani társulás = biológiai
irányzatot is vizsgálnak a Tisza-kutató
munkaközösség munkatársai, ami kuta-
tásaik irányát korszerűsíti. Vannak ugyan
esetek még, amikor a száraz taxonómiai
felsorolások mellőzhetetlenek, de a fenti
korszerű kutatások főleg kisebb állat- és
növénycsoportok között máris szép ered-
ménnyel kecsegtetnek.

A virágtalan növények körében az
Algák kutatása — szép számmal jelent-
kező Alga-kutatóink munkája révén —
szintén igen eredményesnek mondható.
Meg kell még emlékeznünk plankton-
vizsgálóinkról, akik igen értékes össze-
hasonlításokat tesznek az anyafolyam és
holtágai planktonvilága között. Ebben a
tekintetben máris számos és érdekes kü-
lönbséget állapítottak meg. Kutatóink
emberi gyengéje, hogy nagyobb lelkese-
déssel törekednek az állat- és növény-
világban jóval gazdagabb holtágak felé,
holott az anyafolyam — éppen szegé-
nyebb élővilága miatt — biológiai szem-
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pontból érdekesebb. A Tisza-kutató Bi-
zottság el is határozta, hogy a jövőben,
a holtágak elhanyagolása nélkül, fokozot-
tabb energiával fordul az anyafolyam ku-
tatása felé. ,

Az expedíció során a növény- és állat-
tani kutatásokon kívül történtek még
vízvegytani mintavételek és megfigyelé-
sek is. Ezeket a Szolnok—csongrádi út-
szakaszon következetesen végrehajtottuk.
A jelenlévő ősrégészek értékes adatokat
gyűjtöttek, sőt anyagot is vettek a Tisza
által feltárt régi települések maradvá-
nyaiból. Kívánatos lenne, ha a jövőben
az ősrégészek is kapnának támogatást a
Tisza-völgyi őstelepek feltárására, s ez-
zel lehetségessé válnék, hogy a Tisza-
völgy biológiája mellett a Tisza völgyé-
nek ősrégészetére is több gondot fordít-
hassunk.

Végezetül meg kell még emlékeznünk
az 1958. évben a Felső-Tiszára, a Tisza-
hátra történt tavaszi és őszi csoport-
kiszállásokról. Ezek a kis expedíciók
csekély létszámuk ellenére igen értékes
megfigyeléseket végeztek, és anyagot is
gyűjtöttek. A Tiszának ez a felső szaka-
sza, ahová ez a két szezon-expedíció in-
dult, az élővilág szempontjából is megle-
hetősen eltérő jellegű a Tisza közismert
alföldi jellegétől. A Tiszának itt még
durva kavicshordaléka van, s ennek meg-
felelően mikrovegetációja is sajátosan
tájegységjelző. Az őszi alacsony vízállás-
nál vize tiszta és átlátszó, s helyenként
feltűnően sekély. Kutatócsoportunk ta-
vasszal megfigyelte; és begyűjtötte az
elevenszülő gyíkot, továbbá a keresztes-
viperát. Több hegyi jellegű növényt is
megfigyeltek, s így a Kárpátokból alácsú-
szó hűvösebb klímának megfelelő fauna-
és flórabeütéseket állapíthattak meg. 1958
telének végén Lónya, e Tisza-parti köz-
ség mellett a helybeli vadászok farkast
is ejtettek el.

Nagy általánosságban idái" úgy volt
elkönyvelve, hogy a Felső-Tisza magyar-
országi szakasza egészen Tokajig terjed,

ahol a Tisza véglegesen megszabadul dur-
vább törmelékeitől. A valóság ezzel szem-
ben az, hogy ezt a nagy felső szakaszt
még két részre tagolhatjuk: az előbbire,
melyet kutatócsoportjaink bejártak és
részletesebben áttanulmányoztak, és egy
második szakaszra, mely a csapi kanyar-
tól Tokajig terjed és jóval finomabb tör-
meléket szállít már, mint az előbbi, s a
hegyi fauna- és flóraelemek már hiányoz-
nak belőle.

Az őszi tiszaháti útról a fent említet-
teken kívül bővebbet még nem mondha-
tunk, mert a szerzett tapasztalatokat és
az összegyűjtött anyagot most dolgozzuk
fel.

Ami már most jövendőre vonatkozó
terveinket illeti, a Felső-Tisza-szakaszok
kutatása rendkívül tanulságosnak és há-
lásnak Ígérkezik. Nem hanyagolhatjuk el
azonban a középső szakaszok tovább-
kutatását, valamint a nagyobb mellék-
folyók torkolati szakaszának és beömlési
helyeinek az eddiginél tüzetesebb vizs-
gálatát sem. Ez azért is fontos, mert az
eltérő folyóvizek keveredése következté-
ben az élővizi lények viselkedése is sajá-
tosan más, mint a torkolatoktól távolabb
eső részeken. Ezen a téren különöskép-
pen számítunk a víz vegytanával és fi-
zikájával foglalkozó szaktársaink segít-
ségére, örvendetes tény az is, hogy a kli-
matológusok részéről is kaptunk már
adatokat, melyeket további kutatásaink
értékelése szempontjából hasznosítani tu-
dunk. Különösképpen az évszaki változá-
sok sajátosságainak megfigyelése jelen-
tős, mert azok a Tisza völgyében eltérő
üteműek a mögöttes területek klímaviszo-
nyaihoz mérten.

Mindezekből kiindulva egyre jobban
meg tudjuk majd közelíteni azt a vég-
célunkat, hogy a Tisza völgyének komp-
lex biológiai vizsgálatával a Tisza völgye
sajátosan elkülönült tájegységét minden
vonatkozásban megismerhessük.

Dr. Kolosváry Gábor
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