
Időszerű természetvédelmi problémák a Nagykunságon

j Nem véletlen, hogy a természetvédelem
',-ilágszerte egyre több szerephez jui- az
időszerű kultúrfeladatok programjában. A
szédületes iramú mechanizálódás, életfor-
máink mind mesterkéltebbé válása a maga
természetes ellenhatásaitól nem mentesül.
A hétről hétre gyárakban dolgozó, íróasz-
talnál ülő, városok kőrengetegében lakó
ember menthetetlenül falanszterlénnyé vál-
na, ha időnként nem hallhatná az erdők
zúgását, nem gyönyörködhetne a víztükör-
re hulló napsugárban, vagy a hajnali ma-
dárdal varázsát egyszer mindörökre elve-
szítené. Éppen a túlságosan civilizált, erő-
sen iparosított országokban bizonyosodott
be leginkább, hogy a természeti értékek
megbecsülése ma már nem csupán egy
szűkköríi tudományos érdeklődés céljait
szolgálja, hanem ezen túlmenően a dolgo-
zó ember testét-lelkét felfrissítő, egészsé-
ges kikapcsolódását is jelentő tömegigény.

Napjainkban már népek és országok
szoros nemzetközi együttműködés kereté-
ben fáradoznak az ősi tájformák, kultúra-
üldözte állatok, ritkuló növények, érdekes
geológiai képződmények megóvása érde-
kében. Nagy összhangban, példamu.-aíó
egyetértésben folyik ez a munka. A kö/ös
ügynek használó baráti kapcsolatok, álla-
mi és magánjellegű áldo/athozások jegyé-
ben születnek Európa, Á>:sia, Afrika,
Amerika kisebb nagyobb rezervátumai,
nemzeti parkjai.

Világviszonylatban kettős célra töreked-
nek a természetvédelem erőfeszítései.
Egyrészt az erre érdemes objektumok meg-
óvását szolgálják, másrészt ezen belül min-
den ország tájban, "növényben, állatban a

maga sajátos jellegzetességeiből igyekszik
élő múzeumokat létesíteni.

Magyarországnak mindenekelőtt az Al-
föld a legeredetibb, nemzetközi érdeklő-
désre számottartó sajátossága. A táj, az itt
található növény és állatvilág, az ősi pusz-
tai népéletnek még mindig gazdagon kí-
nálkozó emlékanyaga akár a szakember,
akár a külföldi turista számára egyaránt
vonzó érdekesség. Szolnok megye abban
a szerencsés helyzetben van, hogy mind-
ezekből a színe-javát tudja nyújtani.

Kezdjük mindenekelőtt a magyar puszta
jelképével, a Hortobággyal. Az elmúlt év-
tizedekben ezt az Európába szakadt Ázsiát
elsősorban a Hajdúság sajátította ki ma-
gának. Az utóbbi idők kulturális tájvál-
tozásai azonban zömmel a puszta Hajdú
megyei részét érintették. Ott létesült a
legtöbb halastó, erdősítés, rét-törés, épít-
kezés. A még mindig ősállapotban levő
pusztaterületnek egy tekintélyes részét ma
már a Nagykunság határán találjuk, éppen
azokat a helyeket, melyek a védelemre
leginkább érdemlegesek. Ezen a vidéken
ra'áljuk a növény és állatvilág számára
külön világot jelentő szikesek legszélsősé-
gesebb adottságait. Ott költ még nagy te-
lepekben az európai érdekességnek számító
székicsér, a hortobágyi szikipacsirta és el-
vetve megtalálhatjuk még a? ugartyúk.
f és /keit. A világhírű hortobágyi vadliba-
búzások látványát is lassan már csak itt
élvezhetjük minden zavaró, mesterséges
létesítménytől mentcsen, természetes kör-
nyezetben.

A puszta muzeális látnivalóinak sorában
hangsúlyosan kell kiemelnünk az ősi ma-
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Vadlibahúzás az őszi pusztákon (a szerző felvételei)

gyár háziállatok égető problémáját. A
szürkemarha és a rackajuh ma már gaz-
dasági szemponí-ból értéktelen. Ugyanakkor
kihalásra ítélt állatfajként tartja őket szá-
mon a zoológia. Nem hagyhatjuk, hogy
CÍ csakugyan bekövetkezhessek, szomorú
lenne, ha egyszer valóban végképp, vissza-

hozhatatlanul elveszítenénk ezt a két, n
magyar nép életében évszázadokon át
olyan fontos szerepet játszó, gyönyörű ál-
latot.

A fűvespuszták határtalansága mellett
az ősi Alföld másik jellegzetes tájtípusa
volt a mocsárvilág. A Tisza, a Maros, a

Delelő szürkegulya Kunmadaras határában
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..4 kihalóban levő magytr/ ,íi,k.,,:th

Kraszna és a Körösök hajdani áradásai
táplálták a legendáshírű Ecsedi-lápot,
Nagy és Kis Sárrétet, az alföldi magyar-
ság halász-pákász-csikász-ridegpásztorko-
dó, ősi életformáit ez a mérhetetlen rét-
vilag alakította ki. A századvégi ármen-
tesítések óta azonban a folyók védtöltései
között húzódó, keskeny hullámtérre szo-
ruk össze az ősmocsarak maradványa, de
itt még egészen a legutóbbi időkig termé-
szetvédelmi szempontból eszményi állapot
uralkodott. A „papírnyárfa"-termelő, új
erdészeti program azonban hadat üzent a
festői kubikgödrök, görcsös fűzmatuzsále-
nek, őszidőben vertaranyból lángoló ős-
,iyárfások csodavilágának. Az új erdő-
íiultúra hatalmas területekre terjeszkedett
is azóta az ártér jellege is rohamlépésben
változik.

A hullámtér tájképi ősisége-szépségt
mellett számos madártani érdekességet is
rejteget. A Tisza kezdettől fogva híres
volt hihetetlen madárbőségéről. Naumann,
a világhírű német omithológus a múlt szá-
zad első évtizedeiben magyarországi uta-
zása alkalmával magyar Nílusnak keresz-
telte el a Tiszát az itt talált rendkívül gaz-
dag madárvilág miatt. A naumanni idők
emlékét manapság a kiskócsagok, bakcsók,
kárókatonák, üstökös- és szüfkegémek fész-
kelőközösségéből álló gémtelepeken talál-
juk.

A „gémfaluk" létfeltételeit a nyárfali-

getek fészkelési adottságai mellett a közeli
rizsföldek alsóbbrendű állatvilágából ki-
kerülő nagy táplálékbőség biztosította.
Sajnos az öregerdők kitermelésével szá-
mukra is szomorú jövő ígérkezik. A boto-
lófűzek temérdek odúlakó énckesmadara
méltánylást érdemlő, rovarirtó szerepet
töltött be a fblyómenti mezőgazdasági
kultúrák növényvédelmében. A fűzeserdők
helyét elfoglaló, fiatal korban kitermelés-
re kerülő „papírnyárfák" környezeti adott-
sága a madárvilág számára már sajnos a
legteljesebb mértékben érdektelen.

De nemcsak az ősi tájmaradványok,
hanem kultúrterületen élő, de egyre rit-
kuló állatfajok, vagy egy-egy évszázados,
vén faóriás, háborgatásnak kitett ritka
madárfészek is számot tart a megértő gon-
ioskodásra. Gondoljunk csak pl. a túzok-
ra. A „magyar strucc" egyik legjelentősebb
populációját éppen a Nagykunságon talál-
juk. Számuk a vadászati felügyelőség 1967.
évi felmérése szerint kb hatszázra tehető
Szolnok megye területén. A nagyon szigorú
vadászati korlátozás ellenére is évről évre
kevesebb azonban a felnevelődő túzok-
fióka, mert az erősen gépesített, kemizált
mezőgazdasági munkák során tönkremegy
a legtöbb fészekalj.

uiirgo mzomzarzas
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Fészkelő kárókatonák a Tis~a árterében

A régmúlt időkről tanúskodó emlékek
mellett azonban a kulturális tájátalakulás
új létesítményei sem maradhatnak minden
esetben érdektelenek a természetvédelem
számára. A Tisza mentén megvalósuló,
mesterséges óriástó a jövőben kétségtelenül
hatalmas von/erőt jelent majd a folyó vo-

nalvezetését követő, vonuló madártöme-
gek számára, ősztől tavaszig Közép-Euró-
pa egyik legforgalmasabb vízimadárgyű-
lekező állomásává válhat ez a Velencei-
tónál is jóval terjedelmesebb, jövőbeni
vízfelület, ha nem éri túlságosan sok zak-
latás.

A pusztai és folyóártéri természeti em-
lékek megóvása bizonyára nem lesz hálát-
lan feladat. Megbecsült értékeket, tág te-
ret biztosít a természettudományos kuta-
tásnak, lehetőségeket nyújt az idegenfor-
galom számára és sok szép órát, emléke-
zetes élményt ígér mindazoknak, akik a
városi élet mesterkélt környezetéből kisza-
badulva időnként a költői szépségű, ősi
magyar táj hangulatában kívánnak fel-
üdülést, kikapcsolódást találni.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal
részleteiben is jól ismeri, régóta tanulmá-
nyozza már az Alföld kérdéseit. Tervei
vannak az időszerű feladatok megoldására
és a gazdasági érdekekkel összhangra tö-
rekedve, lépésről lépésre igyekszik ezeket
megvalósítani. Az erőfeszítések sikerét
azonban nem alapozhatjuk egyedül a pa-
ragrafusokra. Csak akkor lesz értelme az
ilyen természetű kulturális célok érdeké-
ben hozott anyagi áldozatnak, ha ezt a
széles néprétegek is megértéssel, szeretet-
tel fogadják és védetté nyilvánított terü-
letek, növények, állatok megóvását, az ér-
dekükben hozott törvényes határozatok
betartását lelkes társadalmi összefogással
is igyekeznek biztosítani.

A magyar Alföld egyéniség az európai
kontinensen. Fogalom az ősi tájak erede-
tiségére vágyó természetbúvár, néprajzos
kutató, vagy világcsavargó turista számára.
Meg kell becsülnünk ezt a sajátosan ma-
gyar, a nagyvilágon sehol másutt meg nem
található kultúrkincset, az ősi puszták
tiszaártéri erdők őrzésünkre bízott, utolsó
emlékeit.

DR. STEBBETZ ISTVÁN'
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