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Egy álom végre megvalósult
Tanulmány a Körös—Maros Nemzeti Parkról
(Az írás első része a Jászkunság 1997. május—-augusztusi 3—4. számban jelent meg)

A Nemzeti Park működési területe és területi egységei

A Körös—Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területe a Dél-Tiszántúlt fedi
le. Határa északon Békés és Hajdú-Bihar megye határán fut, majd nagyjából a
Hortobágy—Berettyót és a Hármas-Köröst követve ér el a Tiszához. Az Ecsegi-puszták,
a Körös-ártér védett területei Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintik. Nyugaton a Tisza
határolja, de kimarad belőle Szeged közigazgatási határa. Tiszaszigetnél keletnek
fordulva az országhatárok zárják le.

A Nemzeti Park törzsterületei az adottságoknak megfelelően mozaikos
elhelyezkedésűek, az alábbi tömbökbe tagolhatok:

— Kis-Sárrét, amelybe a Biharugrai-halastavak és környékük, a vésztői Mágor és a
Bélmegyeri Fáspuszta védett területei tartoznak;

K0r0»M«foi Namzet Park
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— Dévaványai—Ecsegi szikes puszták, amelybe a korábbi Dévaványai Tájvédelmi
Körzet védett területei tartoznak;

— Kígyósi puszták, amelybe a korábbi Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet védett
területei tartoznak;

— Körös-ártér, amelybe a korábbi Cserebökényi Tájvédelmi Körzet és a Körösvölgyi
Természetvédelmi Terület védett területei tartoznak;

— Kardoskúti Fehértó;
— Csanádi puszták és löszgyepek, amelybe a korábbi Pitvarosi-puszták Tájvédelmi

Körzet, a Battonya—Kistompapusztai-löszgyep és az erdélyi hérics termőhelye védett
területei tartoznak;

— Maros-ártér, a korábbi Makó—Landor Természetvédelmi Terület védett
területeivel.

Kis-Sárrét

A Sebes-Körös és a bihari, béli hegyekből érkező számtalan ér alakította ki azt a
hatalmas mocsárvilágot, mely a XIX. századi vízrendezési munkálatok után csak
nyomokban maradt fenn. A térség kedvezőtlen talaj adottsága, perifériális helyzete nem
kedvezett az itteni falvak fejlődésének, így a folyószabályozások után kialakult
tájszerkezet nagy területeken maradhatott fenn. A törzsterület az összefüggő ősgyepek,
maradványerdők és mocsarak, mesterséges vizes élőhelyek (halastavak) természeti
értékeit őrzi.

Biharugrai halastavak és környékük

A Kis-Sárrét hajdani arculatát és a folyószabályozások után kialakult jellegzetes
tájképet, azok természeti értékeit ma is hűen őrző, az ország vérkeringésétől távol eső
terület, a román országhatár mentén. Magában foglalja a Körösvidék élőhelytípusainak
többségét, így megtalálhatók a Kis-Sárrét utolsó mocsárfoltjai, mocsárrétek, édesvizü
tavak nádasokkal, nagy kiterjedésű pusztagyepek, síkvidéki tölgyesek, illetve az extenzív
állattartás és a hagyományos szántóföldi mezőgazdasági művelés klasszikus formái.

A múlt század elején még a simatói, az ugrai, az orosi, a fancsikai, a begécsi, a
sziki, a tamáshalmi, a csillaglaposi, az iklódi és a kisvátyoni legelő, mint egybefüggő,
vizenyős laposokkal tarkított hatalmas pusztaság húzódott Nagygyantétól Körösnagy-
harsányig. A kisebb erdőfoltok és a Toprongyoson érkező vizekből táplálkozó, dús
vízinövényzettel övezett tavak törték meg az akkori táj egyhangúságát. A környék a
fészkelő és a vonuló vízimadarak hatalmas tömegeiről volt híres, és mint az ősi vonulóút
egyik legfontosabb alföldi állomása fontos szerepet tölt be még napjainkban is.

A Sebes-Körös szabályozása után, az első jelentős, vízállapotot befolyásoló változást
a századfordulón kialakított Ugrai-halastavak hozták. Ezt követték az 1944 és 1964
között a Szik-pusztán létrhozott Begécsi-halastavak, melyek elindították azt a
visszafordíthatatlan folyamatot, mely végleg felszabdalta és átformálta a vidék arculatát.

A halastavak mellett nagy tájátalakító hatással járt a legelők folyamatos feltörése,
müvelésbe fogása, illetve az átfogó erdőtelepítések megkezdése. 1930 és 1945 között
csak Vátyonpusztán és Nagygyantén majdnem 700 hektár új erdőt telepítettek. A puszták
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helyén megjelenő szántóföldek, erdők és halastavak alapvetően megváltoztatták és
átalakították a térség élővilágát is.

Az I. első világháborúig Biharugra és Körösnagyharsány környéke részben
Nagyvárad vonzáskörzetéhez tartozott, ezért az új határok meghúzása fejlődésükben
visszavetette ezeket a településeket. Napjainkban is fokozatos szellemi-anyagi
tőkekiáramlás jellemzi a régiót. A lassú fejlődés pozitív következménye, hogy a táj, a
növényzet és az állatvilág még a 80-as évek végén is számos európai jelentőségű értéket
hordozott, lehetővé téve a viszonylag késői védetté nyilvánítását.

Az Ugrai-rét a terület legértékesebb mocsártava. A nagyrészt már benádasodott,
kaszálóval övezett tó központi részén még mindig megtalálhatóak a kisebb nyíltvízi
foltok. A hínarasoktól a nedves kaszálókig, rekettyésekig a szukcesszió legtöbb jellemző
növénytársulása fellelhető.

A Sző-rét az Ugrai-réthez hasonló, de annál laposabb fekvésű vízállásos terület. Vízi
élőhelyei a halastavakkal és az Ugrai-réttel összefüggő egységet alkotnak. Növényzetére
főként a kiterjedt gyékényesek jellemzőek, míg a környező gyepeken a szikes társulások
mellett, szép állományai maradtak fenn a hajdan kiterjedtebb löszgyepeknek.

A két összefüggő halastórendszer körülbelül 1.800 hektár víz- és nádas felületet
alkot, amely a környező rétekkel, legelőkkel többé-kevésbé folyamatos átmenetet, illetve
egybefüggő természeti egységet képez. Az Ugrai- és a Begécsi-tavak az ország második
legnagyobb halastó-rendszerének számítanak, pusztán méreteikből adódóan is
nemzetközi jelentőségű vízimadár vonuló- és pihenőhelyek. Meg kell említeni, hogy a
határ túloldalán található a Cséfai-halastórendszer (Cefa), mely szerves egységet alkot
a magyarországi területekkel. A Radványi-erdőben (Radvani) található gémtelep
madarainak jelentős része Magyarországon táplálkozik.

A tórendszert körülvevő kiterjedt gyepterületeken a szolonyeces szikesekhez és a réti
talajokhoz kötődő növény- és állattársulások legtöbb formája megtalálható. Gazdag
növény és állatviláguk mellett tájképi szempontból is jelentősek a kis-vátyoni, baglyasi,
eperjesi gyepek kiterjedt zsombékos legelői.

A mezőgyáni, a zsadányi és a geszti erdők döntő többségét a XX. század elején
telepítették, elsősorban tájképi jelentőségük van, azonban néhány öreg erdőfolt jelentős
természeti értékeket is őriz.

A védett terület növénytani értékei közül említésre érdemes a térségben kizárólag itt
tenyésző őszi kikerics (Colchicum autumnale), a nedvesebb részeken május végén, nyár
elején tömegesen virító mocsári- (Orchis laxiflora ssp. palustris) és pompás kosbor
(Orchis laxiflora ssp. elegáns), a hússzínü ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a
Csillaglapos többezres agárkosbor (Orchis morio)-, a Varjasi-gyep és a Máté-dűlő népes
fátyolos nőszirom (Iris spuria) állományai.

Különösen értékes a védett terület madárvilága. Nemzetközileg is számottevő értéket
képviselnek a nádasok kanalasgém (Platalea leucorodia) és nagykócsag (Egratta álba)
telepei, az átvonuló vadréce és vadlúd tömegek, az itt telelő rétisas (Haliatus albicilla)
állomány. Jelentős számban költ a nyári lúd (Anser anser) és mindenképpen említésre
méltó a mezőgyáni, zsadányi gyepek túzok (Otis tarda) populációja.

Békés megye legnépesebb vidraállománya (Lutra lutra) népesíti be a halastórendszert
és a környező vízi élőhelyeket. A védett területen él az ország egyik legjelentősebb
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) populációja.

A terület tervezett Ramsari terület, az Európai Jelentőségű Madárélőhelyek közé
tartozik.
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Vésztő—Mágori puszták

A Sebes-Körös szabályozása és a mocsarak lecsapolása előtti Kis-Sárrét nyugati
határánál, a Holt-Sebes-Körös ölelésében húzódó terület a Csolt-monostor régészeti
feltáróhellyel egyetemben országosan is egyedülálló. Kiemelkedő kultúrtörténeti értékét
a több ezer éven át emberi településeknek otthont adó kettős halom adja.

A Sebes-Körös áradásai az év túlnyomó részében elöntötték a környéket, és ez a
kiemelkedő domboknak évezredeken keresztül biztonságot jelentett. A kettős
Mágorhalom egyrészt az újkőkortól a bronzkorig itt élő emberek történeti emlékeit
hordozza, másrészt a Csolt nemzetség monostorából a XII. század folyamán kialakított
kolostor templom romjait őrzi.

Állatvilágából az ártéri réteken fészkelő haris (Crex crex), a Holt-Sebes-Körös
vízrendszerében előforduló vidra (Lutra lutra), illetve a térség legszebb réti csík
(Misgurnus fossilis) populációja érdemel említést.

A ligetes erdőfoltok, a legelők, a Sebes-Körös eredeti medre az ártérrel, a kultúr-
történeti emlékek és a geomorfológiai értékek együttese lehetőséget teremt a táj átfogó
bemutatására. A mágori halom feltárásával és kiépítésével olyan hangulatos és egyben
komoly szakmai értékeket hordozó bemutatóközpontot alakítottak ki, amely ma is a
környék fontos idegenforgalmi bázisa.

Bélmegyeri erdőspuszta

A XIII. században már írásban megemlített Fás település, a mai Fáspuszta környékét
a történelmi idők folyamán feltehetőleg folyamatosan erdők borították. A múlt századi
vízrendezési munkálatok ezekre az erdőkre is nagy hatással voltak. A talaj
vízgazdálkodásának fokozatos megváltozása következtében szárazodás, helyenként
sófelhalmozódás történt. A növényzet követte e folyamatokat, az eredetileg zártabb,
higrofil fajokban gazdagabb erdők felnyíltak, a hajdan az ármentes térszínekre jellemző
erdőssztyeppé alakultak át.

Kiemelkedő természeti értékei a területnek a szikes erdőtisztás társulás (Peucedano-
Asteretum sediofolii) reprezentatív állományai. A társulás névadó fajai, a sziki kocsord
(Peucedanum officináié) és a réti őszirózsa (Aster sediofolius) mellett szép állománya
él itt a fátyolos nősziromnak (Iris spuria). A sziki lóromot (Rumex pseudonatronatus)
Borbás Vince Bélmegyeren fedezte fel és írta le 1870-ben.

A változatos és — a természetes változási dinamika mellett — az ősi állapotokat
megőrző növénytakarónak köszönhetően igen gazdag és értékes gerinctelen fauna
jellemzi a területet. Jelentős helyet foglal el az értékek között a századforduló óta
folyamatosan létező gémtelep is.

A közel 900 hektáros, megkapó szépségű erdős alföldi táj, az igen kicsiny területekre
szorult szikes erdőssztyepek képviselőjeként kiemelt országos érték.
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Dévaványai—Ecsegi szikes puszták

A Berettyó szétterülő vize táplálta az Alföld hajdan legnagyobb mocsárvidékét, a
Nagy-Sárrétet. A táj egy részét a szabályozás előtt ez a mocsárvilág foglalta el, míg a
magasabb, hátasabb részeket vízjárta legelők, rétek, illetve kisebb erdős foltok
borították. A hátakra épültek a települések, melyek közül a Templom-zugban található
Ecseg évszázadokon át központi helyet foglalt el. A régészeti feltárások során az egyik
nemzeti kincsnek számító honfoglalás kori ezüst tarsolylemez is itt került elő.

A táj gyökeres átalakulását az 1858-tól 1866-ig tartó Berettyó-szabályozás indította
meg. A lecsapolások után a mocsárvilág helyén nagy kiterjedésű puszták jöttek létre,
amelyeknek a jobb talaj adottságú részeit szántóföldi művelésbe vonták, a gyengébbeket
pedig legelőként használták. Olyan jellegzetes, külterjesen hasznosított vegyes
szerkezetű térség alakult ki, mely sajátosságai révén nagyon sok, főként zoológiái értéket
őrzött meg a mai napig.

A védett terület az egykori Nagy-Sárrét déli és nyugati szélén fekszik. Tájképileg
két részre tagolható. Az egyik a Hortobágy—Berettyó ártere, amelyet az egykori
Berettyó szabályozatlanul meanderező medre határoz meg, a másik a Dévaványai-sík
peremén húzódó puszták sora.

A hajdani ősmocsár gazdag élővilágából a Hortobágy—Berettyó víztere őrizte meg
a tündérfátyol (Nymphoides peltata), a vízitök (Nuphar lutea), a súlyom (Trapa natans)
és a rucaöröm (Salvinia nutans) állományait, a ma már Európa-szerte veszélyeztetett
vidrát (Lutra lutra), míg a hátak erdőssztyep foltjaira a sziki kocsord (Peucedanum
officináié), a nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), a macskahere (Phlomis
tuberosa) emlékeztetnek.

Az európai túzok (Otis tarda) közép-európai és magyarországi állományának központi
populációja Bucsa—Ecsegfalva—Dévaványa—Füzesgyarmat térségében él. Ennek az
állománynak a genetikai adottságait figyelembe véve kérte fel az ICBP' 1972-ben
Magyarországot, hogy szervezze meg a túzokok hathatós védelmét, illetve gyakorlati
módszereket dolgozzon ki e szerteágazó problémakör kezelésére. A hazánkra háruló
feladat döntő lépéseként megalakították 1975-ben a Dévaványai Tájvédelmi Körzetet,
melynek céljául a túzokkutatás megszervezését és a gyakorlati természetvédelmi
technológiák kidolgozását tűzték ki. A tájvédelmi körzetben kutatóházból, bemutató-
helyiségekből és keltető-visszavadító részlegből álló központot alakítottak ki.

A védett területek természetkímélő, extenzív hasznosítása lehetővé teszi a
túzokállomány életfeltételeinek javítását, a természetes környezet gazdagítását. Szigorú
agrotechnológiai előírások biztosítják a madarak számára kedvező vetésszerkezet
kialakítását, a külterjes földhasználatot. Ennek köszönhetően napjainkra megállt a
túzokállomány csökkenése, sőt már növekedésnek indult. Ez az extenzív tájhasználat a
túzok mellett természetesen több más faj számára is kedvező életfeltételeket teremt, így
a védett területen szép számban él a hamvas rétihéja (Circus pygargus), a kuvik (Athene
noctua) a réti fülesbagoly (Asio flammeus) vagy a szalakóta (Coracias garrulus). Nagy
jelentőséggel bír a terület a nagytestű ragadozómadarak vonulásában, telelésében és
említésre érdemes a Hortobágy—Berettyó közelében található gémtelep is.
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Kígyósi puszták

A löszhátak közé ékelődő Ős-Maros medermaradvanyai környékén hatalmas szikes
gyepterület alakult ki. Az időszakos vízállásokkal tarkított, legeltetéssel hasznosított
vidék madárvilágának gazdagsága már a századfordulón felkeltette a szakma
érdeklődését. Békéscsaba, Gyula, Kétegyháza, Újkígyós települések határolják körbe
azt a rossz termőadottságú, részben szikes, részben mélyfekvésü tízezer hektáros foltot,
amelynek mintegy felén a természeti, táji és műemléki együttes 1977-ben országos
védelem alá került. A védett terület két fő részre tagolódik, az egyik a Wenckheim-
kastélyt körülölelő park, a másik a kisebb erdőfoltokkal, mélyfekvésű laposokkal
tarkított puszta.

A parkot a múlt század végén alakították ki, az Ybl Miklós tervezte kastély körül.
Faállományának összeállításához egyrészt az eredeti növénytakaró egyes elemeit,
másrészt különböző, betelepített őshonos és egzótafajokat használtak fel. A kastély
előterében franciakertet, míg a park más részein tájképi kertet alakítottak ki. Kiemelkedő
értékű a mesterséges tavat kísérő mocsárciprus-csoport (Taxodium distuchum), a kastély
előtt álló hatalmas platán (Platanus occidentalis) és az ősi időket idéző kocsányos
tölgyek (Quercus robur). A park és a kastély számos olyan állatfajnak ad otthont, amely
a környék erdőibe, legelőire, rétjeire és szántóföldjeire jár táplálkozni. Ezek közé
tartozik a kastély padlásán tanyázó, fokozottan védett csonkafülü denevér (Myotis
emarginatus), a fekete harkály (Dryocopus martius) vagy a népes fészkelő közösséget
alkotó csókapopuláció (Coloeus monedula) is.

A védett terület másik része a kastélyparkhoz szervesen kapcsolódó puszta, ahol a
legfontosabb domborzati elemek közé tartoznak az elhagyott, ősi folyómedrek. Ezek
valószínűleg a Maros mellékágai voltak a holocén kezdetén, bár a területet a pleisztocén
folyamán bonyolult, sűrűn változó vízrendszer jellemezte. A löszpusztai társulásokkal
fedett kunhalmok jelentős értékeket képviselő természet- és kultúrtörténeti emlékeink.
Ugyancsak értékes pusztai együttest alkotnak a Nagyerdő déli oldalának erdőspusztai
elemei és a klasszikus szolonyeces szikesekhez kötődő mikrodomborzati formák és
növénytársulások teljes skálája. Védett, endemikus növényünk, az erdélyi útifű
(Plantago schwarzenbergiana) gyakori növényfajnak számít, míg a tavaszi hérics
(Adonis vernalis ) kisebb állománya a közelmúltban került elő az Apáti-út közelében.

A fokozottan védett Nagy-gyöp régebben állandó vízállású területnek számított. Az
összegyűlt víztömeg több hónapos tél végi és tavaszi vízborítást eredményezhet, ezért
a vonuló vízimadarak stratégiai fontosságú pihenőhelyeként tartják nyilván. Az emlősök
közül a kétegyházi úti ürgetelepet, illetve az ürgéhez (Citellus citellus) mint
táplálékállathoz nagymértékben kötődő molnárgörényt (Mustela eversmani) érdemes
megemlíteni.

Körös-ártér

A Körös hajdan kiterjedt árterülete mára a gátak közé szorított hullámtérre szűkült.
A hosszan kanyargó, rétekkel, ligeterdőkkel bontott ártér nem csupán tájképi, de
botanikai, zoológiái értékeit tekintve is fontos láncszeme a dél-tiszántúli vizes élőhelyek
ökológiai hálózatának. A mentett oldalon fennmaradt puszták arculata, élővilágának
változatossága magán viseli az egykori árterület jellegzetességeit. A cserebökényi
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puszták ma is élő érvonulatokkal, időszakos vízállásokkal tarkított világa gazdag növény
és állatvilágot őriz a vízrendezések előtti idők értékeiből.

Cserebökényi puszták

Szarvas—Szentes—Fábiánsebestyén közbezárt területén többé-kevésbé még
napjainkban is egybefüggő puszta helyezkedik el Cserebökény térségében. A kisebb
ligetekkel, részben feltöltődött folyómedrekkel tarkított, változatos táj igazi értéke a
Körös-Maros közének.

A Veker érrendszerének védett zugaiban értékes mocsári és hínártársulások talál-
hatók, amelyek a tervezett vizes élőhelyrekonstrukciókhoz biztosítanak megfelelő gene-
tikai hátteret. Jellegzetes növény- és állatvilágával, táji értékeivel már évtizedekkel
ezelőtt kivívta a szakemberek elismerését.

A fokozottan védett madárfajok közül a cigányréce (Aythya nyroca), a gulipán
(Recurvirostra avosetta), a gyöngybagoly (Tyto álba), az ugartyúk (Burhinus oedicne-
mus), a szalakóta (Coracias garrulus) költ a területen. Számos madárfaj vonulásában,
telelésében is fontos szerepet töltenek be a kiterjedt puszták, mint például a fekete gólya
(Ciconia nigra), a tavi cankó (Tringa stagnatilis), a vörös kánya (Milvus milvus), a kék
galamb (Columba oenas). Rendszeres dürgőhelye a túzoknak (Otis tarda), míg a reznek
(Tetrax tetrax) 1952-es fészkelését is itt bizonyították.

Hármas-Körös hullámtere

A Körösök és a Berettyó az Alföld süllyedési folyamatait és felszínének változásait
követve két hatalmas mocsárrendszert hozott létre, a Kis- és a Nagy-Sárrétet. Ezeknek
az óriás vízibirodalmaknak és a szabályozatlan Körös-medrek nádasainak az élővilágát
olyan fajok — például a daru (Grus grus), a rózsás gödény (Pelecanus onocrolatus), a
„nádi" farkas (Canis vulpes) — jellemezték, amelyek populációi mára kihaltak hazánk-
ban. A XIX. századi folyószabályozások a folyók karakterét alapvetően megváltoztatták.
A nagy kiterjedésű vízállásos térségek eltűntek, ugyanakkor korábban nem létező, új
élőhelyek — kubikok, botolófüzesek — képződtek.

A Körösök vízrendszere napjainkban egy olyan másodlagos tájnak számít, ahol a
töltések között kanyargó folyók medervonalát nagyrészt mesterséges ártéri erdők, rétek,
mezőgazdasági földek és holtágak kísérik. A töltéseken kívül is folytatódnak a levágott
Körös-medrek rétekkel, kaszálókkal.

A terület állatvilágának nagy értéke a sárgás szitakötő (Stylurus flavipes) erős
populációja. Ez a szitakötőfaj Európában egyike a legveszélyeztetettebbeknek. A
madarak közül a harist (Crex crex), a szalakótát (Coracias garrulus), a fekete gólyát
(Ciconia nigra) érdemes kiemelni. Sajnos az ártéri gémtelepek a folyamatos zavarások
miatt megszűntek, pedig számos országos értéket őriztek, például a halásztelki
gémtelepen 1963-ban fészkelt a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmaeus). Télen, ami-
kor a környező állóvizek befagynak, a vadrécék tömegesen húzódnak be a Körösre.
Ezeket a csapatokat előszeretettel követik a rétisasok (Haliarus albicilla) is. Az emlősök
közül a vidra (Lutra lutra) populációt, a kuriózumnak számító nyusztot (Martes martes)
érdemes kiemelni.
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A Körösök a hozzájuk kapcsolódó kis vízfolyásokkal együtt a Körösvidék és a
Körös—Maros köze legfontosabb ökológiai folyosórendszerét alkotják.

Kardoskúti Fehértó

A nem egészen 500 hektáros terület központi része a kelet—nyugati irányba elnyúló
Fehértó, amelynek medre a Maros holocénkori mellékágaiból alakult ki. A száraz
időszakokban a tófenék teljesen kiszárad. A sófelhalmozódás következtében nemcsak a
lefűződött mellékág, hanem a környező területek is elszikesedtek.

A Fehértó régészeti emlékei, a szikesekhez kapcsolódó vegetáció és állatvilág
együttese, illetve a madárvonulásban betöltött rendkívül fontos szerepe kitüntetett helyre
emelte a Dél-Alföld természetvédelmi területei között. A Fehértó a Ramsari-egyezmény
fontos dél-alföldi egysége, egyben az Európai Jelentőségű Madárélőhelyek közé tartozik.

A fészkelő fajok közül mindenképpen említésre méltó a széki lile (Charadrius
alexandrinus), a gulipán (Recurvirostra avosetta), de igazi jelentőségét a madár-
vonulásban betöltött szerepe adja. A vizes, pusztai élőhelyekhez kötődő vonuló madarak
egyik legfontosabb alföldi megállóhelye Kardoskút. A tómeder az éjszakázó és a
pihenőhelyet biztosítja, a környező puszták és mezőgazdasági táblák pedig táplálék-
forrásul szolgálnak. Egyes években a darvak (Grus grus) tízezres, a vadlibák (Anser
albifrons, Anser fabalis, Anser erythropus, Branta ruficollis) több tízezres tömegekben
jelennek meg a Fehértavon, de a partimadarak, például a kis pólingok (Numenius
phaeopus) és a pajzsoscankók (Phylomachus pugnax) vonulásában is meghatározó
szerepet játszik.

Csanádi puszták és löszgyepek

A csanádi terület az ország egyik legjobb talaj adottságú vidéke, a táj arculatára az
intenzív szántóföldi hasznosítás nyomja rá bélyegét. A hajdani löszpuszták, lösztársu-
lások mára csak nyomokban lelhetők fel. A keleti sztyepzónával sok rokon vonást
mutató társulások védelme vegetációtörténeti, florisztikai szempontból egyaránt
nemzetközi érdek. A rendkívül fajgazdag, számos ritka növény- és állatfajt őrző gyepek
nagyságuktól függetlenül egyedülálló értéknek számítanak. A Montág és Blaskovics
puszták nagy kiterjedésű, összefüggő területeinek hatékony védelme biztosíthatja a
hajdani csanádi táj változatos növény és állatvilágának hosszútávú megőrzését.

Montág és Blaskovics puszta

A két puszta összefüggő egységet alkot a székkutasi, a kakasszéki, a kardoskúti és
a békéssámsoni szikes talajú láncolattal, amely a Körös—Maros közén észak—déli
irányba húzódik. A jellemző szikesek több kiterjedt értékes löszgyepet ölelnek körül,
ahol a löszpusztai társulások (Salvio-Festucetum rupicolae) az uralkodóak. A terület
kiemelkedő növénytani értékei az ország legjelentősebb őszi csillagvirág (Scilla
autumnalis) és vetővirág (Sternbergia colchiciflora) állományai. Gerinctelen állatvilága
ugyancsak igen gazdag természeti kincsekben.
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A Blaskovics pusztán fennmaradt a Kis- és Nagy-Liliomos nevezetű két mocsárfolt,
amelyek kisebb élőhelyrekonstrukciós beavatkozásokkal megmenthetőek, értékes
növény- és állatviláguk hosszú távon megőrizhető.

A fészkelő, fokozottan védett madárfajok közül a túzokot (Otis tarda), a réti
fülesbaglyot (Asio flammeus), a hamvas rétihéját (Circus pygargus) lehet kiemelni.
Elszórtan 10—15 pár kék vércse (Falco vespertinus) is költ a pusztákon.

Különösen a Montág puszta tölt be jelentős szerepet a Tiszántúlon átvonuló
vízimadarak állomáspontjai között, a kardoskúti Fehértóval napjainkban is összefüggő
pihenő és éjszakázó helyet biztosít a vízi és pusztai madaraknak. Jelentős a kék
galambok (Columba oenas) és a hósármányok (Plectrophenax nivalis) telelő állománya.

Az erdélyi hérics termőhelye

Az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica) Magyarország legritkább és legveszélyez-
tetettebb növényritkaságai közé tartozik. Ereklye-növény, azaz egyszerre benszülött
(endemikus) és maradvány (reliktum) faj. Az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica) a
volgamenti hérics és a tavaszi hérics természetes keresztezéséből létrejött új faj, melynek
összesen két előfordulási helye ismert, az egyik Romániában a másik hazánkban.

Az erdélyi hérics (Adonis transilvanica) és a tavaszi hérics (Adonis vernalis) gyökerét
(táragy, tályoggyökér) az állatok szervezetében fellépő gyulladások kezelésére
használták. A hazai állomány végveszélybe sodródásának legfőbb oka kétségtelenül ez
volt. Dr. Kiss István 1936-ban még 15, 1961-ben már csak 8 termőhelyet ismert a
jelenlegi előfordulási hely térségében. Napjainkban a fő veszélyt a környező intenzíven
művelt szántókon történő nagy adagú vegyszer- és mütrágyafelhasználás jelenti. A
termőhely környékén két hektár pufferterület van természetvédelmi kezelés alatt, ami a
védelmi funkción túl lehetőséget biztosít a növény életmódjával, szaporításával
kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére is.

Tatársánci ősgyep

Eredeti növénytakaró csak néhány kisebb foltban, kurgánon és határmesgyén maradt
meg. Ilyen maradványfolt a Tatársánci ősgyep, amelynek értékét tovább növeli a
valamikori földvár kultúrtörténeti emlékegyüttese.

A bronzkor vége felé építették a Pusztaföldvár határában húzódó Nagytatársáncot.
Az Ős-Maros mellékágára félkörívben települt rá a kétszeres, vizesárokkal kiegészített
sáncvonal, amely összesen 80—100 hektáros belső, védett területet határolt le. Ennek
a történelmi emlékhelynek az oldalában fedezte fel Dr. Kiss István a jelenleg már védett
ősgyepfoltot, amelynek uralkodó növénytársulása a Salvio-Festucetum rupicolae. Az
alkotó fajok közül a zsályákat (Salvia sp.), a csuklyás ibolyát (Viola ambigua), az
ebfojtó mügét (Asperula cynanchica), a macskaherét (Phlomis tuberosa) érdemes
megemlíteni.
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Battonya-Kistompapusztai löszgyep

A nagy természetátalakítások időszaka előtt Magyarország jelenlegi területéből
700—800 ezer hektárt borítottak a löszpusztagyepek, pusztai cserjésekkel és
tatárjuharos-lösztölgyesekkel váltakozva.

Az Alföld legkiválóbb termőképességű talajain, a különböző mezőségi (csernozjom)
talajokon alakultak ki. A szántóföldi müvelés elterjedésével először ezeket kezdték
művelni, majd a mezőgazdasági termelőeszközök általános forradalma miatt az utolsó
löszpusztagyepek is áldozatul estek. Jelenleg Magyarországon a kurgánokon,
határmezsgyéken, utak töltésoldalában és néhány véletlenül fennmaradt összefüggő
foltban fordulnak elő, melyeknek országos összterületét 120—150 hektárra becsülik.

A Battonya—Kistompapusztai gyep fennmaradását egyrészt a Szárazér (Maros
mellékága) védelmező ölelésének, másrészt a településektől való viszonylag nagy
távolságának (legelőként nem hasznosították) köszönheti.

Természetvédelmi jelentőségét emeli, hogy a löszgyep viszonylag nagy (20 hektár),
teljesen egybefüggő és természetes határok (Szárazér) övezik. Jelenleg hazánk
legépebben fennmaradt, zonális lösztársulásának tekinthető.

Uralkodó növénytársulása a Salvio-Festucetum rupicolae, melynek jellemző fajai
között megtaláljuk a pusztai meténget (Vinca herbacea), a mirigyes kakascímert
(Rhinanthus rumelicus), a hegyi lent (Lepidium draba), a koloncos legyezőfüvet
(Filipendula vulgáris), a macskaherét (Phlomis tuberosa), a közönséges borkórót
(Thalictrum minus), a sarlós gamandort (Teucrim chamaedrys), az ebfojtó mügét
(Asperula cynanchica), a Jakabnapi aggófüvet (Senecio jacobaea) és a kunkorgó
árvalányhajat (Stipa capillata). A tavaszi héricsnek (Adonis vernalis) egy kisebb
populációja is megtalálható a védett területen.

Különleges értéke a jellegzetes növénytársulások policormon mozaikos szerkezete,
mely hazánkban eredeti állapotában már csak itt tanulmányozható.

Gerinces állatvilágából a fokozottan védett földikutyát (Spalax leucodon) kell
kiemelni, hiszen az élőhelyeinek beszűkülése miatt a rendkívül megfogyatkozott
egyedszámú fajnak stabil állománya él a gyepen és környékén.

A terület értékét külön emeli, hogy a Szárazér túloldalán egy újkőkori település
régészeti feltáróhelye található.

Maros-ártér

A Maros 15 kilométeres magyarországi szakaszának természetvédelmi megóvása
országos érdek. Nagyon rövid folyószakaszról van szó, de a Maros romániai ártere
olyan kiemelkedő, fontos természeti értékeket hordoz, amelyek a magyar növény és
állatvilág szempontjából is nagy jelentőségűek.

A magyarországi szakasz élővilágának egyik meghatározó környezeti tényezője, hogy
az árvizek gyorsan és bővizűen érik el hazánkat. Ennek köszönhetően gyakran
telepednek meg az elöntéseket követően (ideiglenesen vagy véglegesen) szubmontán
állat- és növényfajok. Mivel a Maros átszeli Erdélyt, és a hegyektől kisebb-nagyobb
erdők kísérik a szegedi torkolatig, nemcsak az árvizek sodornak élőlényeket, de a parti
zónában a folyamatos migrációnak is tanúi lehetünk.
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A Makó-landori természetvédelmi terület döntő része erdő, kemény- és puhafa
állományok váltják egymást. A védett nyári tőzike (Leucojum aestivum) több helyen
megtalálható az ártéren. Az erdőben és környékén fészkelő faj a fekete gólya (Ciconia
nigra), a holló (Corvus corax), a karvaly (Accipiter nisus), a kuvik (Athene noctua), a
szalakóta (Coracias garrulus) és a gyurgyalag (Merops apiaster).

A nemzeti park legkiemelkedőbb természeti értéket képviselő
társulásai, közösségei, fajai

Annak ellenére, hogy a természettudományos feltártság tekintetében a Dél-
Tiszántúlnak szinte napjainkig meglehetősen mostoha sors jutott, számos olyan kiemel-
kedő érték itteni előfordulása ismert, amelyek feltétlen széles körű érdeklődésre
tarthatnak számot. A tudományos kutatások hiányossága az alapvető indoka annak is,
hogy ezen értékek — akár unikális előfordulások is — sok esetben a védett területeken
kívül fordulnak elő. Ezek közül csak a legfontosabbakat, legérdekesebbeket emelem ki.

A löszpusztarét (Salvio-Festucetum rupicolae) mogyoró-kori reliktum társulás, amely
egykor igen elterjedt lehetett a Dél-Tiszántúlon. Mára a társulásnak csak töredékei
maradtak fenn, amelyek területe összesen ezer hektár körüli. Nagyobb (a löszgyepek
esetében már néhány hektár is „nagy"), összefüggő foltokban csak kevés helyen
találhatóak meg, területünkön például Battonyán. Gyakoribbak a szikespusztákba
ékelődő foltjai, a legnagyobb számban, de igen apró foltokban pedig mezsgyéken,
kunhalmokon élnek töredékei. A Nemzeti Park Igazgatóságnak — adottságaiból
fakadóan — igen fontos feladata ennek a társulásnak a megőrzése, rekonstrukciós
lehetőségeinek vizsgálata.

A keményfaliget-erdő (Fraxino pannonicae-Ulmetum) hajdan ugyancsak elterjedt
társulás volt az Alföld vízhatás alatt álló területein, amelynek nagysága napjainkra
töredékére csökkent. A termőhelyek szárazodása és a napjainkban is intenzív gazdasági
igénybevétel veszélyezteti tiszántúli maradványainak fennmaradását. A tiszántúli
flórajárás legszebb keményfaliget-erdei területünkön, a Fekete-Körös árterét kísérő,
mintegy 10.000 ha-os erdőtömbben maradtak fenn, igen gazdag, természetközeli
növény- és állatközösségeket megőrizve napjainkig. Ezeknek a kiemelkedő természeti
értéket képviselő erdőknek a védelem alá helyezése és természetvédelmi szempontú
kezelése alapvetően fontos feladat.

Annak ellenére, hogy a természetvédelmi kategóriák kialakításakor a szikhez, sőt a
löszhöz kötődő növényeket sem értékelték kellően a helyükön, számos ilyen értéket
őriz az igazgatóság működési területe. Mindközül legjelentősebb ereklye — azaz
benszülött (endemikus) és egyben maradvány (reliktum) — növényünk az erdélyi hérics
(Adonis trannsylvanica). Hazánkban egyetlen termőhelyen, három kis foltban tenyészik,
ezen kívül egy, ugyancsak kicsi romániai populációja alkotja a növény világállományát.
Fokozottan védett, közvetlenül veszélyeztetett faj.

A bókoló zsálya (Salvia nutans) ugyancsak fokozottan védett, közvetlenül
veszélyeztetett reliktum fajunk, amely Magyarországon kizárólag Békés megyében,
mindössze két termőhelyen fordul elő.
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A gyapjas gyűszűvirág (Digitális lanata) szintén a fokozottan védett, közvetlenül
veszélyeztetett fajok egyike. Érdekes, hogy bár Békés megye és különösen Szarvas
környékének flórája viszonylag alaposan kutatottnak nevezhető, ez a faj csak az utóbbi
években került elő, ráadásul két termőhelyről is.

Az erdélyi hérics és a bókoló zsálya után legjelentősebb löszgyepekhez kötődő
növényünk a vetővirág (Sternbergia colchiciflora). Védett, jelenleg is veszélyeztetett faj,
amelynek egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb populációja működési
területünkön tenyészik.

Az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana) a kisszámú szikesekhez köthető védett
fajaink egyike, potenciálisan veszélyeztetett, endemikus növény. A Dél-Tiszántúl szinte
minden, számára megfelelő, természetközeli állapotú gyepjében megtalálható,
helyenként jelentős állományban.

Az erdélyi útifűhöz hasonló védettségi, veszélyeztetettségi helyzetű szubmediterrán
elterjedésü faj az őszi csillagvirág (Scilla autumnalis). Ez a növény hazánkban kizárólag
az Alföld déli részén, legnagyobb tömegben a tiszántúli gyepekben fordul elő.

A buglyos boglárka (Ranunculus polyphyllus) azon kevés hazai növényfajok egyike,
amelyik az IUCN-vöröskönyvben is szerepel. A buglyos boglárka nedves szikeseink
védett faja. A vízrendezések, az aszályos évek lehetséges élőhelyeit is erősen
csökkentették, területünkön csak néhány helyről ismerjük.

A kutatói érdeklődés hiányát és ebből fakadóan a térség természeti értékeinek nem
megfelelő természetvédelmi értékelését mutatja be a következő két példa. A
földbentermő here (Trifolium subterraneum) egyetlen termőhelyről ismert hazánkban,
ahonnan utolsó adata 1961-ből származott. Ennek ellenére a növény csak a
legalacsonyabb eszmei értékű védett növények közé került be, mint aktuálisan, tehát
nem a kipusztulással közvetlenül veszélyeztetett faj, annak ellenére, hogy korábbi
gyűjtőhelyén 1968-ban már nem találták. Ezt követően a kutatók évtizedeken át
semmiféle érdeklődést nem mutattak iránta, és így csak 1996-ban került elő újra a
Nemzeti Park Igazgatóság által ösztönzött célirányos kutatásnak köszönhetően, - korábbi
termőhelyétől alig néhányszáz méterre.

Ugyancsak furcsa az öldöklő aszat (Cirsium furiens) helyzete. Ezt a löszhöz kötődő
endemikus növényünket a növénytársulástan egyszerűen a gyomok közé sorolja. A
növényhatározó2 és a magyar vöröskönyv3 egyaránt védett fajként említi, azonban nem
az, mert bár korában az volt, az eszmei értékek módosításakor a listáról lemaradt, és
azóta sem került vissza. Vöröskönyvünk is csak az aktuálisan veszélyeztetett - azaz a
legalacsonyabb kategóriába sorolja, annak ellenére, hogy az irodalomban recens
előfordulási adatai alig találhatóak, állománynagyságáról és annak változásairól
gyakorlatilag semmit nem tudunk. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről
szerencsére több adata ismert, így remélhetőleg a hiányosságok még pótolhatók.

A Dél-Tiszántúl állatvilágának feltártságában, természetvédelmi értékelésében — a
madarakat leszámítva — még a növényeknél ismertetettnél is kedvezőtlenebb a kép, de
ennek ellenére sincs miért szégyenkeznünk, ha az értékeket számbavesszük. A több száz
védett, veszélyeztetett, vagy egyszerűen csak érdekes, ritka faj közül csak néhánynak,
a legfontosabbaknak az igen rövid ismertetésére vállalkozhattam.

A Nemzeti Park Igazgatóság működési területének egyik legjelentősebb állattani
érdekessége a védett, aktuálisan veszélyeztetett dobozi pikkelyes csiga (Hygromia
kovácsi), amelyet Békés megyében fedeztek fel, és hazánkban csak itt található.
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A gerinctelen fauna kiemelt értéke hazánk legnagyobb ismert bánáti csiga
(Helicigona banatica) állománya, amely a faj nyugati elterjedésének határán különleges
értéket képvisel.

A sárgás szitakötő (Stylurus flavipes) holomediterrán elterjedésű, igen érzékeny,
egész elterjedési területén erősen veszélyeztetett — IUCN-vöröskönyves — indikátor-
faj. A nemzeti park területén jelentős populációja él.

A magyar tarsza (Isophya costata) a löszgyepekhez köthető, kiemelkedő értékű,
endemikus, posztglaciális sztyepreliktum fajunk, amelynek minden síkvidéki adata a
Dél-Tiszántúlhoz kötődik. Védett, szűkülő elterjedési területe miatt aktuálisan
veszélyeztetett fajunk.

A farkos lombszöcske (Tettigonia caudata) kifejezetten az Alföldre jellemző
ponto-kaszpi elterjedésű faj, amely korábban szinte kártevőnek minősült, azonban a
mezőgazdaság intenzifikálása következtében napjainkra annyira megritkult, hogy mára
már az aktuálisan veszélyeztetett, magasabb eszmei értékű védett fajok kategóriájába
tartozik.

Hogy mennyire érdemes lehet a Dél-Tiszántúl alig ismert rovarfaunáját kutatni, azt
bizonyítja a Harpalus attenuatus nevű futóbogár faj, amelynek előkerülése egész
Közép-Európa faunájára nézve új adat.4

A bogárfauna egyik különlegessége a sápadt éjcincér (Trichoferus paliidus). Ez az
állat ismereteink szerint csak az ugyancsak védett nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
lárvája által összerágott fák korhadékán fejlődik. Speciális ökológiai igényeit csak a
kifejezetten természetközeli élőhelyek képesek biztosítani, így sajnos a kipusztulás
közvetlen veszélye fenyegeti, védett faj. Működési területünkön a faj több helyről
előkerült, de állománynagysága ismeretlen.

A Nemzeti Park lepkefaunájának kiemelkedő értéke a sztyeplepke (Catopta thrips).
Félsivatagi eredetű, posztglaciális reliktum, az aktuálisan veszélyeztetett, magasabb
eszmei értékű védett fajok kategóriájába tartozik. Kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy
Magyarországtól nyugatabbra már kipusztult, korábbi hazai előfordulási helyeiről sincs
friss adat, így valószínűleg a Csanádi-pusztákon él az egyetlen életképes közép-európai
populációja.

A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) az erdőssztyep-szegélycserjések jellemző
faja, szinte teljes európai elterjedési területén a kipusztulástól fenyegetett. Hazánkban
is igen szórványos előfordulású, ezért védett, aktuálisan veszélyeztetett lepkénk.

A Nemzeti Park élővilágának karakterét a kontinentális, pontomediterrán elemek
adják. Ugyanakkor jól érzékelhető a Déli-Kárpátok hatása is, amit a montán elemek
előfordulása bizonyít. Igen jó példája ennek a barátka púposszövő (Odontosia carmelita)
jelenléte faunánkban. Ennek a boreokontinentális jellegű fajnak az előfordulása
korábban csak a kifejezetten hegyvidéki területekről, a Soproni-, Kőszegi- és Zemplén-
hegységből volt ismert.

A magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) a Kárpát-medencéből leírt
faj, ezen kívül csak Kis-Ázsiából került elő. Tipikus erdőssztyep-faj, amelynek elter-
jedése szorosan összefügg tápnövényéével, a tatárjuharral (Acer tataricum). Élőhelyei-
nek megszűnése miatt meglehetősen ritka, aktuálisan veszélyeztetett lepke, amelynek a
Nemzeti Park területén erősnek tűnő populációja él.

Az amúgy is szaggatott elterjedésű nagy szikibagoly (Gortyna borelli lunata) európai
elterjedési területének nagyrészén kipusztult, vagy a kipusztulás határán áll, hazánkban
is aktuálisan veszélyeztetett, ritka, védett faj. Szerencsére a Nemzeti Park területén igen
erős populációja él, szinte mindenütt előfordul, ahol tápnövénye tenyészik.
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Az Oria musculosa nevű pontomediterrán faj sorsa a farkos lombszöcskééhez
(Tettigonia caudata) hasonló. Korábban az Alföldön igen elterjedt volt, szinte kártevőnek
minősült. A hagyományos gazdálkodási fonnák megszűnésével ez a lepke drasztikusan
megritkult, friss adatai alig vannak, úgyhogy mára a kipusztulás közvetlen veszélyébe
került.

A terület feltártsága a madarak esetében megfelelőnek nevezhető. A Nemzeti Parkban
előforduló több száz faj ismertetésére nincs lehetőség, csak néhányat említhetek a
legjellemzőbbek, legfontosabbak közül.

A pontokaspi elterjedésű kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) a Tiszántúl ritka
fészkelő madara, legjelentősebb európai állománya Romániában költ, csökkenő
számban. Fokozottan védett, Európa-szerte veszélyeztetett faj. A Nemzeti Park
területéről korábbi fészkelési adatai vannak, recens megfigyelési adatai alapján van
remény újbóli megtelepülésére.

A kanalasgém (Platalea leucorodia) európai populációi az elmúlt évtizedekben
aggasztóan csökkentek. Szerencsére a 600—700 páros magyar állomány és ezen belül
a Nemzeti Parkban fészkelő madarak száma is stabil. A kicsiny populációméret miatt
a faj Magyarországon is aktuálisan veszélyeztetett és fokozottan védett.

A Nemzeti Park jelentős madártani értéke őszi vonulási időszakban két ritka
vadlúdfaj megjelenése. Az egyik a kis lilik (Anser erythropus), amelynek teljes
világállománya veszélyeztetett, európai populációi a század második felében
drasztikusan, mintegy 95%-kal csökkentek. A Dél-Tiszántúl vizes élőhelyei fontos
vonulási területei a fajnak, így minden évben megfigyelhetőek kisebb csapatai.

A másik ritkaság a Szibériában fészkelő és a Fekete- és Kaspi-tenger környékén
telelő vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), amelynek szintén veszélyeztetett a teljes
világállománya. Bár a Tiszántúl nem tartozik ennek a fajnak a fő vonulási útvonalába,
az északi libacsapatokkal szinte minden évben megjelenik néhány példány a
területünkön.

Szomorú érdekességként érdemel említést a cigányréce (Aythya nyroca), amelynek
állománya még egy évtizeddel ezelőtt sem adott okot különösebb aggodalomra -
olyannyira, hogy az 1989-ben megjelent Magyar Vöröskönyvben még nem is szerepel.
Az utóbbi évtizedben olyan mértékben csökkent a faj egyedszáma, hogy jelenleg
veszélyeztett a teljes állomány. A kb. másfélezres magyar populáció — ami az európai
állománynak nagyjából 10%-a — szerencsére stabilnak látszik, a Nemzeti Park szinte
minden megfelelő, természetközeli vizén fészkel a faj.

A Nemzeti Park madárfaunájának egyik kiemelkedő érdekessége a kis héja (Accipiter
brevipes). Tipikus pontokaspi elterjedésű faj, amely a Tiszántúlon éri el elterjedésének
nyugati határát. Ritkasága és rejtett életmódja miatt a faj alig ismert. Korábban Debrecen
környékén volt ismert fészkelése, majd hosszú ideig nem került elő. A Nemzeti Park
területén 1994 óta minden évben fészkel.

A parlagi sas (Aquila heliaca) tipikusan a kontinentális erdőssztyep madara, a
Kárpát-medencében éri el elterjedése nyugati határát. Világállománya csökkenő, nem
éri el a 2.500 párt, ezért globálisan veszélyeztetett, Magyarországon fokozottan védett
faj. A Nemzeti Park területén rendszeresen előfordul, megtelepedése, fészkelése várható.

A Tiszántúl legjellegzetesebb kistestü sólyma az ugyancsak kontinentális elterjedésű
kék vércse (Falco vespertinus). Európai állománya a táplálékbázis beszűkülése és a
fészkelőhelyek megszűnése következteben jelentősen csökkent, ezért veszélyeztetett faj.
A kék vércse legnagyobb eredményességgel kolóniákat alkotva, vetési varjú (Corvus
frugilegus) telepeken költ. Az ilyen fészkelőhelyeken a költés sikeressége kétszerese a
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magányosan szaporodó párokéhoz viszonyítva. Sajnos az ismét divatba jött
varjúfogyasztás olyan méreteket öltött, ami a tiszántúli varjútelepek rohamos
felszámolódásához vezet, s ez igen súlyosan fenyegeti a fokozottan védett kék vércse
állományát is.

A madárvonulás talán leglátványosabb faja a Tiszántúlon a daru (Grus grus). Ez a
néphagyományainkban is jelentős szereppel bíró madár az Alföld hajdani
mocsárvidékein rendszeres fészkelő volt. A jelentős táj átalakítások hatására fészkelő
területe Európa-szerte egyre északabbra húzódik, állománya aggasztóan csökken. A
darvak a mai napig tradicionális vonulási útvonalaikat használják, a Nemzeti Park
területén — főleg ősszel — többezres csapataik gyülekeznek.

A dél-tiszántúli puszták természetvédelmi szempontból kétség kívül legjelentősebb
madara a túzok (Otis tarda). Magyarország túzokállománya a századforduló óta tizedére
csökkent, s sajnos ez a trend érvényes a teljes világállományra, ezért a túzok
veszélyeztetett faj. Magyarországnak a túzok védelmében kulcsszerepe van —
Spanyolország és Oroszország után nálunk él a legjelentősebb túzokállomány —, ezen
belül a Nemzeti Park Igazgatóságnak kiemelkedő feladata a túzokvédelem, mivel az
észak-békési pusztákon él a magyar populáció közel harmada. Ez az oka, hogy 1975-ben
Dévaványán létrehozták a Túzokrezervátumot, amely azóta is kulcsszerepet tölt be a
védelmi programok megvalósításában.

A világ egyik legveszélyeztetettebb és legkevésbé ismert madara a vékonycsőrü
póling (Numenius tenuirostris). Pontos szibériai fészkelő területe sem ismert,
állományát, ami kevesebb, mint 100 példány, a marokkói telelőhelyeken becsülik.
Európában a legtöbb megfigyelési adata Magyarországról, ezen belül a Nemzeti Park
területéről származik. Érdekességként érdemel említést végezetül két faj, amelyeknek
első magyarországi megfigyelésére a Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
került sor. Az egyik az észak-amerikai prérisirály (Larus pipixcan)5, amit Körösladány
határában figyeltek meg 1992. szeptember 12. és 22. között. A másik a lazúr cinege
(Parus cyanus)6 Gyula, Városerdőn fogtak 1988. december 26-án.

Az emlősök rejtőzködő, zömmel éjszakai életmódjuk következtében kevéssé keltik
fel az emberek érdeklődését, ha mégis, akkor sajnos általában ellenséges érzelmeket
táplálnak irántuk, pedig ezek között is találhatunk néhány kiemelkedő természeti értéket.

A csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) sajnos igen előkelő helyet foglal el
Magyarország legveszélyeztetettebb szárazföldi gerinceseinek listáján.7 Európai-
turkesztáni faj, amely nyáron barlangokban, faodvakban, épületekben szaporodik, telelni
barlangokba húzódik. A Nemzeti Park területén igen jelentős nagyságú szaporodó
kolóniája ismert, amelynek tagjai a Bihar-hegység barlangjaiban telelnek.

Az előző fajnál is veszélyeztetettebb helyzetű a tavi denevér (Myotis dasycneme),
amely az előző fajjal szemben nem hajlamos nagyobb kolóniákat alkotni, szinte
kizárólag ártéri erdők fáinak odvában él. Mindezek ellenére — a legújabb kutatási
eredmények szerint — a Nemzeti Parkban él a tavi denevér legnagyobb európai
populációja. Az öreg, odvas nyár- és fűzfák eltűnésével élőhelye drasztikusan szűkül,
ráadásul életmódja az állományok felmérését és védelmét is igen megnehezíti.

A Nemzeti Park kiemekedő emlőstani értékei közé tartozik a földikutya (Spalax
leucodon). Régi leírások alapján8 a békési, csanádi löszpuszták tipikus és gyakori állata
lehetett. Sajnos a hagyományos mezőgazdálkodás visszaszorulása következtében mára
csak elszigetelt töredék-populációi maradtak fenn, a faj a kipusztulás közvetlen
veszélyébe került, miközben életmódjáról alig tudunk többet, mint amennyit Petényi
majd másfélszáz éve leírt. Élőhelyeinek folyamatos beszűkülése, valamint értékes
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prémje miatti erős vadászata, orvvadászata miatt a vidra (Lutra lutra) teljes állománya
veszélyeztetett. A hathatós védelmi beavatkozások következtében magyarországi
állománya már nincs a kipusztulás veszélyében, de aktuálisan veszélyeztetett, fokozottan
védett. Jelentős halfogyasztása miatt a hallal gazdálkodók és a természetvédők között
állandó konfliktus forrása, akinek azonban már sikerült ezt a játékos állatot szabadon
megfigyelnie, azok biztosan megbocsáthatatlannak tartanák, ha ez a faj eltűnne
vizeinkből.

Az Alföld szegényes élővilágáról kialakult tévhittel szemben a Körös—Maros
Nemzeti Park területe — amint azt remélhetőleg ez a rövid ismertetés is érzékeltette
— még napjainkban is bővelkedik természeti értékekben, és biztos vagyok abban, hogy
a további, intenzívebb kutatások még számos érdekes és értékes információt fognak
szolgáltatni a térség élővilágáról, és eredményesen fogják segíteni annak hosszú távú
megőrzését, a természeti értékek fejlesztését.
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