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„Fűt, fát, virágot hamarább megsze
rettem, m int az embereket, és nyilván tar
tani fogom velük a barátságot egész addig, 
míg egyéb tennivalóm nem lesz, mint kék  
szemű vadlent és pirosat nevető pipacsot 
üzengetni fel a fold alól. Mikor más nem 
látja, ma is a szerető puha kezével simo
gatom meg a jegenyefa bőrét, és jellemét 
érzem a méltóságos, fekete derekú tölgynek, 
amely még a makkot is oly halkan potyog- 
tatja, mint született főrend a szót ”

Móra Ferenc: A növények csodálatos élete





ELŐSZÓ

Hála szüleimnek, a természet iránti érdeklődésem már 
kisgyermek koromban kialakult. Volt egy szántóföldünk a 
Palicsi-tó partján, és amíg édesapám dolgozott, én a vízparton 
bóklásztam. Naphosszat figyeltem a tavat és a zöldellő nádas zsi
bongó életét. Meglestem a pompás tollazatú vöcskök szerelmes 
násztáncát, a csillogó bundájú pézsmapockok szorgos gyűjtö
getését, miközben körülöttem szólt a mindent kitöltő madárdal, 
a nádiposzáták véget nem érő tavaszi éneke. Estefelé édesapám 
is lejött a vízpartra és üvegre csavart kezdetleges szereléssel 
csendben horgásztunk. Milyen csodás is volt egy-egy izzó palicsi 
alkonyat. A pontyok, melyeket akkor zsákmányoltam, az évek 
múlásával megnőttek, a legszebb példányok lettek, melyeket 
valaha fogtam. A hetvenes évek elején hirtelen elcsendesedett 
minden. Meghalt a tó. Szemtanúja voltam haláltusájának. Riká
csoló sirályok ezres csapatai halásztak a haltetemektől bűzlő 
szürkés vízben. Nem voltak egyedül, hamarosan emberek százai 
jelentek meg a lecsapolt tómederben. Derékig gázoltak a zavaros 
vízben és türelmesen várakoztak. Mint a vadászó gémek merítő 
hálójukkal olykor lecsaptak és hatalmas méretű kábult pon
tyokat kotortak elő az iszapos posványból. Miután lecsordogált a 
tó szennyezett vize, a híg iszapot ezernyi madár lepte el. Hófehér 
kócsagok, szürke gémek, kárókatonák, vadrécék, lilék és sokféle 
partfutó. Néhány év múltán kertünk alatt újra tó hullámzott, én 
pedig jegyzetelni kezdtem. Leírtam minden fontosnak vélt vál
tozást, apró részletet, megfigyelést. Naplóm jóvoltából szinte ma 
is magam előtt látom az elhalt tó tavaszi feltámadását és a fiatal 
nádas élettől lüktető zöld színét.

Idővel a rendszeres megfigyelés életem részévé vált és las
san tudatosodott bennem az érzés, hogy igazán a természetben 
szeretek lenni, ott érzem jól magam, ott találtam meg igazi 
énemet. A körülöttem zajló élet megismerése életem egyik célja 
és legfőbb mozgatóereje lett. A korai élmények hatására minden 
szabad időmet természetjárással töltöttem. Rácsodálkoztam a 
lepkék és virágok tarka szépségére, a vándormadarak örökmozgó



csapataira, a légi vadászok villámgyors nyilallására. Megtanultam 
a megfigyelt élőlények nevét, tulajdonságait, felismerésük faji 
bélyegeit. A határozókönyvek használata és a tanulás minden
napjaim szerves részévé vált. Ezért választottam tanulmányaim 
során a természettudományi egyetem biológia szakát és a későb
bi munkám is a természethez kötődött.

Az írások nagy része a természetjárás élményét hivatott 
bemutatni. Tanáremberként tapasztaltam, hogy gyermekeink 
nem ismerik környezetünk élővilágát. Az iskolai kirándulások 
alkalmával nagyon megörülnek minden bemutatott állatnak, 
növénynek különösen, ha ismertetjük velük azok életének apró 
titkait, részleteit. A könyv írásai segíthetnek a terepi munkában, 
mert környezetünk természetes élőhelyeiről, jellegzetes növény- 
és állatfajairól szólnak. Mivel szűkebb szakterületem a madártan, 
a legtöbb tapasztalatom a madarak megfigyeléséhez kötődik. A 
vándormadarak útjának követése, a madárgyűrüzés a ritka fajok 
megfigyelése számtalan élménnyel tett gazdagabbá. A terepi 
kutatómunka fáradalmait ham ar feledtetik azok a kedves, 
meghitt pillanatok, melyeket csak a természet tisztasága 
nyújthat. A hosszú éves tapasztalat arra figyelmeztet, hogy ter
mészeti értékeink rohamosan fogyatkoznak, az ősi táj átalakul, 
ezért sokkal többet kell törődni a ritka, kipusztulás peremére 
sodródott fajokkal, élőhelyekkel. Már a korai gyermekkorban ki 
kell alakítani a természethez való helyes viszonyulást, mert 
néhány kutató és lelkes természetbarát munkája nem oldhatja 
meg az aggasztóan sokasodó gondokat. írásaim  a ter
mészetvédelem nemes ügyét szolgálják, a természet szeretete és 
védelmének fontossága e könyv valódi üzenete.

Szabadka, 2003. decembere A szerző



JANUÁR

A hajnali párán átszűrődő hangok még nem sokat árulták 
el a tó álmos lakóiról, de az egyre erősödő januári napfényben 
fekete foltok rajzolódtak ki az ólomszürke háttérből. Számuk 
egyre nőtt, egyre felismerhetőbbek lettek a körvonalak, így 
munkához láthattunk. Kipakoltuk távcsöveinket, felállítottuk az 
állványt, rá a negyvenes teleszkópot, előkotortuk a határozó
könyveket, jegyzetfüzeteket. Jan u ár derekán Európa-szerte 
számlálják a vízimadarakat, hogy valamelyest követhető legyen 
az állományok alakulása és az egyes fajok vadászhatóságának 
mértéke. A szabadkai székhelyű Csornai Richárd Ökológusok 
Egyesületének tagjai minden évben bekapcsolódnak e munkába. 
Helyi csoportunk a Palicsi- és a Ludasi-tavon és a Kapitányréti- 
halastavon számlálja a telelő madarakat. A téli csapatok leg
nagyobb hányadát tőkés récék képezik, de mellettük mindig jelen 
vannak más fajok is. Rendszeres vendégek a kercerécék, a kis 
bukók, a kontyos és hegyi récék, de időnként egészen ritka fajok 
jelennek meg, mint például a nagy bukó, a jeges réce és a füstös 
réce magányos példányai. A Palicsi-tó téli vadlibája a nagy lilik. 
Ha kedvező az időjárás, egész télen kitartanak. Nagyon éber 
madarak, ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal riasztanak, és 
suhogó szárnycsapásokkal égnek emelkedik az egész vegyes 
récecsapat, mely gyakran 3000-4000 madarat is számlálhat.

A jeges vízben ringatózó récéket figyelve mindig felteszem 
a kérdést, hogyan viseli el csupasz lábuk a víz bénító hidegét. 
Úgy rémlik, könnyedén, mivel a csapat másik része a lék 
peremén mozdulatlanul gubbaszt, mit sem törődve feltevésem
mel, hogy netán odafagy a talpuk. Természetesen nem fagy oda, 
puskaropogásra, esetleg ragadozó közeledtére azonnal felszáll- 
nak. Gyakran megesik, hogy a madarászoknak nagy bosszúságot 
okoznak a ragadozó madarak. Amikor nagy fáradsággal végre 
sikerül becserkészni a vízen pihenő állatokat és hozzáláthatunk 
a számlálásukhoz, az égen hirtelen megjelenik egy ragadozó és 
felriasztja az egész csapatot. A kisebb testű karvalyok és vércsék 
megjelenése nem okoz számottevő félelmet, de miután az őrsze



mek héját, rétihéját, esetleg rétisast vélnek felismerni, hanyatt- 
homlok menekül, „aki” tud. És ez a dolog lényege. Olykor mege
sik, hogy nem tud mindegyik m adár felrepülni. Az éhes 
ragadozók pontosan rájuk leselkednek. Könnyedén kiszúrják a 
beteg, gyenge állatokat és számukra nincs menekvés.

Egy alkalommal sikerült megfigyelnem, amint a legnagyobb 
termetű nappali ragadozó madarunk, a rétisas récékre vadászott 
a tavon. Lomha szárnycsapásokkal nehézkesen siklott a víz felett, 
majd körözni kezdett egy pont felett. Nem értettem viselkedését, 
mivel a partról nem láthattam, hogy érdeklődését egy sérült, 
repülni nem tudó, víz alá bukdácsoló barátréce keltette fel. A sas 
kitartása eredménnyel járt, köreit egyre szűkítve egy óvatlan pil
lanatban lecsapott és félelmetes karmaival a víz silói emelte ki 
zsákmányát. Szerencséje volt a rétisasnak, mert talán az utolsó 
pillanatban sikerült a művelet, mivel már ő maga is kimerült, sok 
energiát pazarolt el, és ha történetesen táplálék nélkül marad, 
legyengült teste nehezen vészelte volna át az elkövetkező fagyos 
éjszakát. Le is ereszkedett azonnal a tó jegére és hozzálátott a 
tépéshez. A parton leskelődő, szemtelen szarkák és dolmányos 
varjak azonnal mellészegődtek, körülötte sürgölődtek, mindent 
elkövetve, csak hogy egy pillanatra elterelhessék figyelmét. A 
nagy testű ragadozó rájuk sem hederített, de amikor a szarkák 
pimaszul huzigálni kezdték faroktollait, feléjük csapott vaskos 
csőrével, de ez alatt az idő alatt a szemfüles varjútársak elcsen
hettek egy-egy aprócska falatot. A végén azonban beigazolódott a 
bölcs közmondás, miszerint „ahol a sas jóllakik, ott a varjúnak is 
jut valami”, mert miután nagy nehezen elfogyasztotta a réce 
zsigereit, megunva a folytonos zaklatást, királyi méltósággal 
tovaszállt. A civakodó varjak azonnal eltüntették a maradékot.

Télen a liba- és récecsapatok mozgását kitartóan követik a 
ragadozók, kiválogatva a sebesült, sérült vagy legyengült 
egyedeket. Nagy élményben volt részem, amikor 1987 őszén a 
Kopácsi-réten Mikuska József hajdújárási biológus társaságában 
hatalmas vadlúdtömegeket figyelhettem a kopácsi rengetegben. 
Délelőtt indultunk Eszékről, de mivel útközben több helyen 
megálltunk, csak szürkületkor érkeztünk meg a Kopácsi-tavat 
övező ártéri erdőbe. Ekkor már hallani lehetett az éjszakázó 
helyre gyülekező vadlibák jellegzetes lilik-lilik hangját. A tóra 
érkezve fenséges kép fogadott. Madarak tízezrei pihentek a 
kiszáradt mocsár sekély vizén, a parti fövenyen pedig egy tucat, 
látszólag teljesen érdektelen rétisas gubbasztott. Hirtelen, óriási 
röbájt csapva, felriadt a felhőnyi csapat. Egy hatalmas termetű 
tojó rétisas megjelenése okozta a riadalmat. Néhány kör leírása



után átsiklott a tó felett és visszaereszkedett kiindulási helyére. 
Ez a jelenet Időről Időre megismétlődött. A rétisas nehezen bánik 
el az egészséges libával, így ritkán próbálkozik elejtésükkel. 
Sérült vagy sebesült állatokat viszont előszeretettel zsákmányol, 
ezért a rétisasok is ott gyülekeznek, ahol sok a vadliba. A 
vadászó csapat tagjai felváltva ellenőrizték az érkező ludakat és 
amennyiben legyengült, beteg madarat észleltek, azonnal lecsap
tak rá. A rétisasnál jóval kisebb termetű héják a téli libabőség 
idején más harcmodort választanak. Egyik palicsi sétám során 
egy akácfán gubbasztó héjára lettem figyelmes. Közeledésemre 
nem riadt fel, továbbra is ráérősen várakozott. Nem értettem 
szokatlan viselkedését, tudván, hogy szemfüles madárról van 
szó, mely az ember közeledésekor idejekorán elmenekül. Az akác
liget közelébe érve, hirtelen csörtetéssel egy termetes vadliba 
ugrott elő és a jeges vízbe vetette magát. Nem tudott felrepülni, 
mert lógó szárnyán lőtt sebhely tátongott. Azonnal világos lett 
számomra a héja viselkedése, hiszen várta az alkalmas pillana
tot, mikor csaphat le a legyengült állatra. A héja szinte kizárólag 
madarakat zsákmányol. Erdei vadász. Lekerekített szárnyaival 
ügyesen manőverez még a sűrű  lombú erdőben is. A téli ínség 
idején azonban ráfanyalodik a sebzett vagy elpusztult vadra is.

Végre teljesen kisütött a nap, így szinte eszményi fényvi
szonyok mellett számolhattuk a lék peremén katonás rendben 
felsorakozott récéket. A tavat még vékony jégpáncél borította, de 
a halk neszezés, apró rianások már jelezték, hogy a jég terjed, és 
egyre nagyobb felületen borítja be a tavat. A kemény fagyokat 
ígérő holdfényes éjszakák egyre szűkítik a nyílt víz felületét, 
lehetetlenné téve így a telelő madárcsapatok további itt- 
tartózkodását. Még a megbízható időjósnak tartott madarakat is 
gyakran meglepi a váratlanul lezúduló dermesztő, havas fer- 
geteg. Számtalan áldozatot szed ilyenkor a tél jeges markolata. 
Volt rá példa, hogy hirtelen egyetlen éjszaka beállt az egész tó és 
a hínármezőkön táplálkozó szárcsák a part menti gazosokban, 
vagy a szántóföldek pariagán kutattak táplálék után. Kevés esély- 
lyel. A vakítóan fehér hóban egyre szaporodtak a fekete tetemek, 
csak néhány példány élte túl a szerencsétlenséget. A jégpáncél
ba zárt tavakról nagy vándorlásra kényszerülnek a Kárpát
medencében telelő vízimadarak. A vadludak többsége nyugatra 
az Atlanti-óceán partvidékére, a récefélék és a szárcsák délre, a  
még szabad vízfelületű Dunára repülnek át. Ha még ezen a nagy 
folyamon is beáll a jég, irány a távoli mediterrán. Albánia és 
Macedónia mocsarai, valamint a Shkodrai-tó ad téli szállást 
Észak- és Közép-Európa vándorainak. Feledhetetlen élmény volt



számomra, amikor 1988 őszén az Ohridi-tavon figyelhettem a 
telelő vízimadarak százezres tömegeit. Talán a legérdekesebbek a 
feketenyakú vöcskök voltak, amikor százas csapataik körül
fogták és közösen terelték az ezüstös halrajokat, kiszorítva őket 
a csekély víz kavicsos zátonyaira. A hazai vizeken ez a madárfaj 
egészen másképpen viselkedik. Költőterületein sohasem figyel
hetjük csapatba tömörült kollektív vadászatát.

A téli madárcsapatok számlálása sokat segít a gyakorlati 
természetvédelemnek, mivel országok szerinti összehangolt 
akcióról van szó. Az összegzések u tán  pontos adatokat 
kaphatunk az egyes állományok helyzetéről. A sérülékeny vagy 
veszélyeztetett fajok esetében a szakemberek védelmi prog
ramokat dolgoznak ki és konkrét megoldásokat javasolnak, első
sorban a költő és telelő területekre vonatkozóan. A néhány 
évtizede tartó összehangolt munka már szép eredményekkel di
csekedhet, de sajnos egyre több vízimadár kerül veszélyeztetett 
helyzetbe, és csak tornyosulnak a megoldásra váró problémák.

A téli nap tétován, szinte észrevétlenül csúszott a látóhatár 
szürke peremére és pazar színjáték kezdődött a sárga tónusok
ban csillogó tó fölött. Sirályok végtelen, néma sokasága érkezett 
a távoli mezőkről, varjúcsapatok rendezetlen sorokban húztak az 
erdő felé. A récék és vadlibák a lék fekete foltján sorakoztak, 
csendesen üzengetve a szürkületkor érkező társaiknak: „Erre- 
erre ide hozzánk, ha többen leszünk, nem fogunk félni a der
mesztő éjszaka sötét árnyaitól.” Holdfényes éjszakákon a messzi 
észak virágszőnyeggel borított tavaszi mezőiről álmodik a csapat, 
és reménykedve várja jégtörő Mátyás februári hírnökét, aki majd 
pontosan üzen: eljött az idő, induljatok hát!



MÁTYÁS NAPJA

A történet a huszadik század talán legmelegebb februárjá
nak Mátyás napját örökíti meg, amikor kedves barátommal, az 
újvidéki Természetvédelmi intézet munkatársával a szabadkai 
erdőkben „terepeztünk”. Imre herpetológus kétéltűekkel, hül
lőkkel, azaz kígyókkal, békákkal foglalkozik (csupa kedves állat), 
és mivel a tavaszias idő korán előcsalogatta a szaporodáshoz 
készülődő gőtéket, békákat, ezért már a télutón megkezdődhetett 
a terepi kutatómunka.

Szűkös, embargós idők járták, benzin nem volt. Az erdőgaz
daság vezetői elnézésünket kérték, de autóval nem szolgálhattak, 
csak egy lovasfogatot tudtak biztosítani. Azóta is hálás vagyok 
nekik, mert a bocsánatkérő gesztus jóvoltából feledhetetlen 
élményben volt részünk.

Induláskor Anti bácsi, a kocsis felkínálta a meleg 
bundákat, de mi mosolyogva megköszöntük a jóindulatú törő

dést. Utólag persze kide
rült, nagyot tévedtünk. Anti 
megrántotta a gyeplőt és a 
két, széles hátú  kanca 
szinte röpítette szekerün
ket a téli álmából ébredező 
homokpuszta irányába.

Tavaszias, februárra 
nem jellemző madár dal 
fogadott bennünket. A 
korán érkező, enyhe tele
ken el sem vonuló mezei 
pacsirták lágy, finom éne
ke folyt szét a mezön. Igaz, 
még nem a harsogó, eget 
betöltő szerelmi himnusz, 
inkább csak olyan próba 
volt, hangolás a nagy 
tavaszi hangverseny előtt.

Ózcsapat szökkent elő a sűrű  
selyemkóró takarásából



Nekünk akkor, a hosszúra nyúlt téli egyhangúság után, szívet 
melengető, reményt keltő vidámságot jelentett a madárdaltól 
dagadó, zsongó mező.

Megálltunk egy kopár homokdűne tetején, és távcsövem
mel átpásztáztam a téli viharoktól megtépázott homokpusztát. 
Őzcsapat szökkent elő a sűrű, selyemkóró takarásából, fehér 
fartükrük még sokáig árulkodott m enekülésük irányáról. 
Gyönyörű agancsú bak vezette őket, de tavalyi gidákat is láttunk a 
csapatban. A külföldi vadászok elmaradása (a háborús események 
miatt) érezhetően jó hatással volt a vadállományra, szépen fel
gyarapodott. Az őzeket követve a távcső látómezejében felbukkant 
egy ragadozó madár. Az északon költő kékes rétihéja imbolygó 
fehérsége különös hangulatot adott a téli tájnak, pontosabbéin téli 
hangulatot a kietlen, zord vidéknek. Február végén a  Kárpát
medencében telelő kékes rétihéják északnak veszik az irányt. 
Útközben, sármány- esetleg pintycsapat reményében szívesen 
átkutatják a parlagon hagyott szántókat, gazosokat, de megörül
nek, ha egy óvatlan mezei pockot lepnek meg a száraz fű között.

Utunk fő célja a Kőriserdő lápvilága volt, mégpedig a 
titokzatos mocsári béka jelenlétét szerettük volna felkutatni, 
bizonyítani. Apró termetű barna színű békáról van szó, mely 
több szempontból is érdekes békafajnak számit. Alföldi előfor
dulása nagyon szórványos. Mocsaras, lápos területekhez 
kötődik, ezért reméltük, hogy a homokvidék utolsó, még eredeti 
állapotában megőrzött vízivilágában fennmarathatott egy-egy 
kisebb állomány. Az utolsó adat még a század elejéről származik, 
azóta nincs róla tudomásunk. Igaz, mostanság nem is kutatta 
errefelé senki sem. A peterakás kora tavasszal még a jeges vízben 
kezdődik el. Olyankor a hímek tengerkék palástot öltenek. 
Sajnos csak nagyon rövid ideig, csupán néhány órán át látható a 
díszes nászruha, ezért csak kevés embernek sikerülhet meglesni 
a természet e pazar pillanatát. Átkutattuk a tocsogós réteket, 
zsombékosokat, vizes árkokat, de mindhiába. Ásóbékával, pety- 
tyes s tarajos gőtével igen, dé a mocsári béka kék hercegével 
sajnos^nem sikerült találkoznunk.

Kihasználva a jó időt és persze némi kárpótlásként átcsap
tunk hát a határövezet háborítatlan pusztáira és céltalan 
bebarangolásba indultunk a változatos tájon. A lankás dűnéket 
m ár illatos virágszőnyeg borította. A homoki rétek első 
tavaszköszöntői a tarka sáfrányok, és az egyhajú virágok. 
Európában nincs olyan hely, ahol ilyen nagy számban virítana ez 
a két védett növényfaj. A tavaszi kikerics, vagy más nevén egy
hajú virág, keleti eredetű, rózsaszín pártájú, a liliomfélékhez tar



tozó, hagymás növényünk. A jégkorszak utáni hideg, szeles 
pusztákkal települt be a Kárpát-medencébe. Azóta sok idő telt el, 
megváltozott az éghajlat, a sztyepprétek északabbra, Hl. keletebbre 
tolódtak. A megmaradt foltokat, mivel jó termőtalajt jelentettek, 
lassacskán felszántotta az ember, ezért szinte hírmondó sem 
maradt belőlük. Európán kívül az egyhajú virág legnagyobb 
állományait a még érintetlen Ukrán-, Kazah- és Mongol
pusztákon találjuk.

A Körös-patakot övező rekettyéseket követtük, amikor trak
torral szántó emberekkel találkoztunk. A kiszáradt folyómedret 
törték fel. Megálltunk velük beszélgetni. Azokról a napokról 
meséltek, amikor még a patak az eredeti medrében folyt és a kör
nyező tanyákról ide jártak halászni az emberek. Tavaszi áradás 
idején az erdő megtelt halakkal, kosarakkal borogatták őket. 
Annyi halat fogtak, hogy az apraja a disznóknak jutott. Csónakot 
tartottak a Nagyszigeten, a jószágot pedig a Rózsa Sándor hídján 
hajtották át a szomszédos legelőkre.

Döbbentem hallgattam az embereket. Nekik szemlátomást, 
jólesett mesélni a múltról. Emlékképek bújtak elő, fiatalságuk 
fátyolosán szép messzeségéből, előttem pedig egy letűnt, gazdag, 
vízivilág képei sorakoztak, melynek páratlan gazdagságát sajnos 
már nem ismerhettem meg.

Körbekocsikáztuk az említett helyeket. A kiszáradt láperdő 
fáinak levegőben függő támasztógyökereiről még megállapítható 
volt az elterelt és lecsapolt patak valamikori vízmagassága. A 
híres betyárvezérről elnevezett híd fehérre meszelve csendesen 
pihent az öreg fűzfák tövében, de alatta már nem örvénylett a 
Kőrös hűs vize. Ma a patak új ágyában (csatornájában), az 
országhatár túloldalán csordogál. Vajon ki és mi célból meszeli, 
rendezi még ma is a hidat, hiszen funkciója nincs, ráadásul egy 
országhatár is megjelent a túloldalán. Talány, de jobb is így! 
Hiszen a betyárlegenda még ma is él!

Az eső hirtelen, egészen váratlanul szakadt ránk. Anti bácsi 
a lovak közé csapott, de már akkor sötét fellegek borultak a 
pusztára. Az erdőben már havas eső ostorozta vékony kabá
tunkat, és mire az erdészház közelébe értünk olyan hóvihar 
kerekedett, hogy csak a gyeplő nélkül is hazataláló lovakra 
bízhattuk magunkat. Dideregve gondoltunk a felkínált bundákra 
és a bölcs Mátyás-napi mondás igaza jutott eszünkbe, mely 
szerint Mátyás a változások napja: „Mátyás ront, ha talál, ha nem 
talál, csinál!”.



„Most szólj, rigó. Hófoltok halni készek. 
Nyírfák körül szellő-szüzek cicéznek, 
Mogyoróbokrok aranyat szitálnak. 
Ötszáz leány kacag a napsugárnak. ”

Áprily Lajos: Most szólj, rigó

Mikor az árnyékos hajlatokban még piszkos hófoltok lapul
nak, de a mezők felett már felcsendül az érkező pacsirták dal
lamos éneke és a csupasz kertek sűrűsödő homályából a feke
terigó lágy strófáit sodorja felénk az alkonyati szél, fokozódó 
nyugtalanság keríti hatalmába az embert. Ki a szabadba -  szól az 
ősi parancs, a kora tavasz mámorító csábítása ez, melynek nem 
tudunk és nem is kell ellenállni. Felkerekedek én is, ismert és 
ismeretlen csapásokat követve figyelem a kikelet láthatatlan, 
apró jeleit. Amikor a tarka sáfrányok első virágai megjelennek a 
szunnyadó avarban, eljön a tavaszi vadászat ideje, de nem éber 
erdei vad a célzott zsákmány, hanem kövek, valódi drágakövek.

A történet egy kellemes márciusi délutánon kezdődött, 
amikor tóparti portyáim során egy kukoricaföld végén 
ücsörögtem, egy még az ősszel ottfelejtett szárkúp tövénél. A 
földet morzsolgató ujjaim közé egyszer csak egy furcsa éles tárgy 
keveredett.

-  Hát ez meg mi lehet? -  tettem fel a kérdést, és másnap 
már a Városi Múzeum régészeti osztályán faggattam Laci bácsit, 
a  régészt, a különös leletről. Igen, egy nagyon értékes, 
kovakőpengét találtam, melyet vidékünkön több ezer évvel ezelőtt 
az őskori emberek használtak.

Felbuzdulva nagyszerű felfedezésemen (ha már ilyen köny- 
nyen lehet több ezer éves tárgyakat találni), a következő kirán- 
dulásáim során az élővilág megfigyelése helyett leszegett fejjel a 
földet bámulva bóklásztam a sáros dűlőutakon, rögös szántókon, 
meredek partoldalakon. De, sajnos, eredménytelenül. Alaposan 
átgondolva a dolgot, rájöttem, hogy túl keveset tudok a titokzatos 
kőről és egyáltalán az őskori emberek életéről, így szorgalmas 
tanulásba kezdtem, ami, ha nem iskolai kényszerből történik, 
nem is oly szörnyű foglalatosság. A szabadkai Városi Múzeum 
neves kutatóinak munkáit vettem elő és alaposan áttanulm á
nyoztam őket. Belőlük tudtam meg, hol találhatók vidékünkön a



pattintottkő- és a csi- 
szoltkő-korszak legjelen
tősebb régészeti lelőhe
lyei, milyen leletekre lehet 
számítani, hogyan ismer
hetők fel és választhatók 
szét az egyes időszakok 
tárgyi emlékei.

\  Miután bepótoltam
a történelemórák hiányzó 
leckéit, lázas kutatásba 
fogtam, de hiába, újabb 
követ továbbra sem 
találtam. Tovább tanul
tam és régész barátaim 
segítségével lehámoztam 
a titkok fátylait azokról a 
tárgyakról, melyeket idő
közben, a földeken talál
tam. Ezek főleg külön
böző cserépdarabok voltak, 
melyeket anyaguk, nagy
ságuk, színük és min
tázatuk szerint csopor

tosítottunk. Nagyszerű érzés volt, amikor szétválogattuk, a 
neolitikum durván díszített cserepeit a fénylőén szürke szarma
ta vagy okkersárga, avar kori daraboktól. Felhúztuk hát évezre
deket lépő óriáscsizmáinkat és elindultunk az őskor ködös 
homályából a közelmúlt m ár számomra is ism ert írott 
történelméig. A letűnt civilizációk tárgyi hagyatékával kikövezett 
utakon haladva jutottunk a máig, csupán az útszéli jelzéseket 
kellett felismerni és megfejteni. Igazi időutazás. De hol 
rejtőzködtek a kövek, mert engem igazán „ők”, a tűzkövek 
érdekeltek.

Egy kora tavaszi kirándulás során megfejtettem a titkot. 
Azon a napon a megszikkadt földből egymás után csillantak elő 
az apró kődarabok. Alakjuk, formájuk változó volt, általában 
néhány centiméter nagyságúak voltak, jól látható, pattintással 
kialakított élekkel, hegyekkel ellátva. Színük a barnásvöröstől, a 
sárgán át a fehérig váltakozott, de átmeneti mintás darabokat is 
találtam. Megkerült a féldrágakövek közé tartozó fekete, üveg
szerű obszidián is. A kovakövek csak kora tavasszal láthatók 
közvetlen a hóolvadás után, a tavaszi szántás kezdete előtt. Csak



azokat találhatjuk meg, melyeket az őszi szántás során az eke a 
felszínre dobott és melyekről a télvíz lemosta a földet. Egészen 
rövid ideig láthatók, mert csakhamar újra belepi őket a por és 
elrejti a zöld növényzet. Valójában szilíciumásványról van szó, 
amit kova-, ill. tűzkőnek, francia zsargonnal szilexnek neveznek. 
A távoli hegyekből (Kárpátok, Bükk) kerültek vidékünkre a 
kőbaltával jól megmunkálható kődarabok (magok), melyekből az 
ügyes kezű mesterek pengéket, kaparókat, nyílhegyeket pattin
tottak. Az őskori cserekereskedelem fontos árucikke lehetett a 
kovakő. A neolitikumi települések helyén láthatók, koruk 5-6 
ezer évesre tehető. Ha szerencsénk van, mellettük kőbaltákra, 
állati vagy emberi csontokra és egyéb apró eszközökre is 
rábukkanhatunk. Végső helyük a múzeumi gyűjteményekben 
van a többi tárgy mellett, melyet a hivatásos régészek alapos 
feltáró ásatásaik során hoznak a felszínre. Ludas legnevezete
sebb régészeti lelőhelye a Budzsáki-félsziget. Az emberek már a 
paleolitikum, azaz a pattintottkő-korszak idején (i. e. 15 000 év) 
ismerték és időszakos vagy állandó jelleggel lakták a szinte 
ideális fekvésű területet. Ez Vajdaság legősibb ismert települése. 
A csiszoltkő-korszak (neolitikum) emberének paticsfalú házainak 
maradványaira még ma is lépten-nyomon rábukkanhatunk. A fél
sziget egy magaslatot alkot, melyet teljesen körülvesz a tó vize. A 
bejáratot mély árokkal védték, melynek nyomai ma is felismer
hetők. A dombhátról belátható szinte az egész Ludasi-tó. Nagy 
kár, hogy pénz hiányában ez idáig még nem sikerült teljesen 
feltárni a területet és megismerni a Buzsáki-félsziget ősi 
talányát.

Amikor a szikrázó tavaszi verőfény illatos sáfrányokkal 
hinti be a Hinga-part füves lankáit, szerte a mezőkön csillogó 
drágakövek üdvözlik az érkező kikeletet. Csak rövid ideig díszítik 
a megkopott ludasi tájat, ham arosan újra elrejtőznek, tovább 
őrizve a múlt ősi titkait és a múló idő megfejthetetlen rejtélyét.

S



HÍVOGATÓ BÖJTI SZELEK

„Köszönöm, hogy hervadva is 
Tavaszi halk mámorba estem. 
Köszönöm, hogy új fény ragyog 
A főtéri aranykereszten. ”
Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak

A végtelennek tűnő egyhangú tétlenség után türelmetlenül 
várom a télutó szeles napjait, a kora tavasz ködös páráinak 
hódító illatát, az első tavaszi kóborlásokat. Erdőket, réteket, víz
partokat barangolok be ilyenkor, feszülten lesve a láthatatlan 
üzeneteket, melyek a közeledő kikelet ezernyi csodáját sejtetik.

„Sovány, mint a böjti szél” -  szól a mondás és ilyenkor 
kihaltnak, szegényesnek tűnik a borongós határ. De amikor 
éjszakánként felsüvítenek a száraz böjti szelek, melyek 
homokkal fedik be az erdei csapások téli nyomait, a messzi délen 
vándormadarak milliói indulnak hazafelé. A koromfekete már
ciusi éjszakák néma csendjét madárszárnyak finom suhogása 
töri meg, végérvényesen véget vetve a tél kegyetlen uralmának. 
Az utolsó hófoltokat is felemésztő langyos tavaszi áramlatokkal 
érkező mezei pacsirták életet, vidámságot lopnak a még szuny- 
nyadó mezőkre. Halk, csendes énekükkel üdvözlik a tétova nap
sugarat és a tanyák akácfáin gubbasztó örvös galambot, amely 
szintén a böjti szelek hátán érkezett téli szálláshelyéről.

A már évtizedek óta tartó aszály után végre bőséges eső 
öntözte meg a homokvidék aszott pusztáit. Hosszú idő után 
vízzel teltek meg a síklápok kusza, semlyékei és a láperdők kőris
fáinak támasztó gyökereit újra ellepte az éltető csapadék. Ősi 
ösztönök vonzását követve érkezem a vizek partjához. Ősi kap
csolat, ősi törvény, ősi szükség. A sárga rügyekkel díszített füze
sek már távolról hívogatnak, őket minden évben meglátogatom. 
Csak néhány öreg hírmondó maradt meg belőlük. Élőhelyüket 
lecsapolták, a ligetek fáit pedig rendre kivágtáik. Pedig ha tudnák, 
se szeri, se száma azoknak a ritka, különös lényeknek, melyek 
sorsa, élete a fűzlápok fennmaradásától függ. A terebélyes odvas 
fák megannyi madárnak jelentenek biztos otthont. Ahogy fo
gyatkoztak a vén matuzsálemek, úgy tűntek el vidékünk párat
lan kincsei. A türkizkék szalakóta, a bíbormellű kerti rozsda
farkú és a jámbor kék galamb. Manapság már csak néhány utol
só mohikán költ a homokvidék fennmaradt öreg füzeseiben.



Egy apró szikes tavon 
a kis termetű böjti récék 
udvarló, pergő hangjára let
tem figyelmes. A böjti sze
lekkel, húsvét előtti nagy
böjt idején tömegesen ér
keznek vidékünkre. A neve 
is innen ered. A tavacska 
sziki kákával borított ré
széről büszke tartású nyíl
farkú récepár úszott elő.
Nem is olyan régen még 
költöttek a Kapitány-réti 
halastavon, de manapság 
vonulásuk idején is csak „r „
elvétve mutatkoznak erre- aSY orSe *cs
felé. Kár értük, mert a
legszebb, legdíszesebb tollazatú vadrécéink voltak.

A homoki erdők irányába indulok. Az őshonos tölgyesek 
helyén ma akác, nyár és feketefenyő ültetvények éktelenkednek, 
melyek ugyan lekötik a mozgó homokot, de jelenlétükkel 
kiszorítják a homokpuszta jellegzetes növény- és állatközösségét. 
Az aszály sújtotta években száradtak ki a még fennmaradt ko
csányos tölgyek utolsó példányai.

Galagonyabokrokkal tarkított irtásréten indulok a 
homokdűnék irányába és közben figyelem a tél itt felejtett hagya
tékát. A földön tolikupacok jelzik a héják és karvalyok sikeres 
vadászatának véres helyszínét. Egy bokor csupasz ágán a havas, 
téli puszták álarcos tolvajának, a nagy őrgébicsnek, hátrahagyott 
nyomait pillantom meg. A gébicsek veleszületett tulajdonsága, 
hogy az el nem fogyasztott áldozatok testét hegyes tövisekre tűzve 
tárolják. Egy fej nélküli széncinege néhány napos teteme még 
erősen állt a galagonya hosszú tövisére nyársalva. A nagy 
őrgébics jellegzetes téli vendégünk, és valószínű, hogy a böjti 
szelekkel ő is északnak tartott, a cinegét talán a következő télre 
szánta. Az erdő szélén halkan daloló madárcsapatot zavarok meg. 
Kenderikék voltak. Az énekpróba és a hímek színeződő kármin- 
piros melle a közeledő nászra utalt. Nekik sikerült elkerülniük az 
orrvadászok ravasz csapdáit, melyekkel óriási veszteségeket 
okoznak a magevő pintyfélék telelő csapatainak. Az erdő szélén 
békésen táplálkozó citromsármány csapatra lettem figyelmes. 
Hirtelen egy kis sólyom csapott le közéjük. Elvétette. A riadt 
csapat fejvesztve menekült az oltalmat nyújtó bokrok sűrűjébe. A



néhány pillanatig tartó jelenet engem is meglepett, és táv
csövemmel hiába kerestem a villámként tovasuhanó sólymot. 
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a fák szürke 
takarásában. A sármányok pedig, mintha mi sem történt volna, 
lassacskán visszatértek a gazosba. Ők is hamarosan felkeresik 
költőterületüket, az alföld peremén húzódó lankás dombvidéket. 
Néhány éve örvendetes terjeszkedésükre figyeltünk fel. Fészkelő 
párok jelentek meg a Tisza védőgátjain, gazdagítva így a folyó-

A homokdűnékhez érvén 
melengető érzés töltötte el 
szívemet. A magaslatok hátát 
a homokpuszta első vadvirága 
a tarka sáfrány fehérlő virágai, 
borították be. A tarka sáfrány 
ritka, védett növényünk. Vajda
ság csak néhány pontján for
dul elő; elsősorrba homok- és 
lösz pusztákhoz, valamint szik
la gyepekhez kötődik. Veszé
lyeztetett faj, mert az ős 
gyepek feltörése leszűkítette 
életterét, emellett a kirándulók 
és a piaci zugárusok is nagy
mértékben károsítják. A virá

gokat fényképezve figyeltem fel a kipusztulás peremére sodort 
földikutya tavaszi földtúrásaira is. Szaporodás idején előbújnak 
agyaggal bélelt sötét járataikból és szürkületkor párjukat 
keresve, kergetőznek az alacsony fűben. Párzás u tán  vissza
térnek a föld alá és a következő tavaszig nem láthatók többé. A 
Körös-patakot övező magaslatokon egyhajúvirágok rózsaszín 
foltjai köszöntek rám. Ez a növény a szabadkai homokpuszta 
legféltettebb ritkasága, a természetvédelem jelképe. Hazánkban 
csak itt fordul elő, a Kárpát-medencei elterjedése csupán az 
országhatár két oldalára korlátozódik. Állománya viszont évről 
évre csökken. Termőhelyeit gyakran felszántják, még a védelem
mel megbízott erdészek is inkább feltörik az egyhajúvirágos 
réteket és kukoricával ültetik be, mert a kukoricásban kitűnően 
lehet vadászni. Az egyhajúvirágnak pedig gyakorlati értéke nincs, 
tehát haszontalan gyom, ezért nyugodtan kiszántható. Csak 
eszmei értéket szabott meg a törvényhozó, amivel büntetni lehet 
a károsítót, de ilyen bírósági ítélet hazánkban ez idáig még nem 
született. Tavasszal az egyhajúvirágokat szépségük m iatt



nagymértékben árusítják a szabadkai piacokon. A tudatlanság 
és az emberi kapzsiság kíméletlenül szedi kegyetlen vámját, ezért 
félő, hogy évről évre mind kevesebb egyhajúvirág díszíti majd a 
tavaszi buckák sárga üstökét. A Körös-patak kilométereken 
követi az országhatárt, ennek köszöhető, hogy a völgyben szinte 
érintetlen, fajgazdag természetes táj m aradt fenn. Miután 
megváltozott a terület státusa, a  határőrök u tán  a  kutatók is 
betehették lábukat a tiltott földre, számtalan meglepetés fogadta 
őket. Ilyen esemény volt a már kipusztultnak vélt tavaszi hérics 
népes állományának felfedezése. Két telepet találtunk, de sajnos 
az egyikre egy őrházat telepítettek, ezért a termőhely nagy része 
megsemmisült. A másik több száz tőből álló telep még érintetlen 
és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban még inkább bővül 
és szaporodik majd a féltett állomány. Hasonló értékű ered
ménynek számít a gyíkpohár, a gyapjas csüdfű és a homoki gyík 
újabb, korábban ismeretlen állományainak feltárása is.

Miután a böjti szelek kiadják tomboló mérgüket elkergetve 
a tél utolsó foszlányait, csendesen elülnek, és a vöröslő nyugati 
égbolt kócos fellegei langyos esővel áldják meg az élettől zsongó 
tavaszi réteket.



TAVASZI VADVIZEK

Állok a vadvizes tavaszban,
Bódít a szagfa, m int a bor, 
Kedvemben egy füttyös kam asz van, 
Aki voltam valamikor.
Áprily Lajos: Tavaszi vizek

A márciusi napsugár engesztelő melege tovaűzte a tél zúz- 
marás emlékeit, és a hófoltos pusztákon apró tavacskák százai 
jelentek meg. A szél borzolta vadvizeket egyik napról a másikra 
ezernyi apró állatka népesítette be. Életük üteme a hosszú 
szárazság és a rövid, csupán néhány hónapig tartó vízi életmód 
különös egyensúlyát követi. Tegzesek, tócsarákok, vízibolhák 
millióit figyelhetjük meg ilyenkor, amint a még dermesztően 
hideg vízben aktívan ténykednek. Csak rövid ideig láthatók, 
mert ahogy emelkedik a hőmérséklet, a kristálytiszta vízben 
mikroszkopikus zöld növénykék, egysejtű moszatok jelennek 
meg és tömegük elrejti szemünk elől az örökmozgó parányokat. 
Különös érzés gumicsizmában gázolva vízi élőlényeket figyelni 
ott, ahol néhány hónap múltán délibábot lebegtet majd a 
kánikula tikkasztó melege. Igen, ez a puszta ősi törvénye. 
Tavasszal csibort és ebihalat ringató vízibölcső, nyáron pedig a  
ciripelő szöcskék, sáskák biztonságos otthona. Ez a kettősség 
teszi izgalmasan egyedivé Vajdaság szikes pusztáit.

Március gyakran még fagyos reggelekre ébred és a vad
vizek partjait szákrázó jégkristályok díszítik, de a kikelet nem 
odázható tovább, mert az éj leple alatt sejtelmes lények bújnak 
elő téli rejtekükből, hogy hozzálássanak az utódnevelés díszes 
szertartásához. A titokzatos állatkák nem mesebeli szörnyek, 
hanem szerény, jámbor kétéltűek, melyek rejtett életéről keveset 
tudunk. Gőtékről, békákról van szó, melyek még a jeges vízben 
megkezdik korai nászukat. Petéiket a gyorsan felmelegedő sekély 
tocsogókba tojják, sietős a dolguk, hogy még mielőtt a vizek tel
jesen kiszáradnának, a lárváknak (ebihalak) legyen elég idejük a 
teljes átalakulás veszélyekkel teli bonyolult folyamatához. 
Kedves, gyermekkori emlékként őrzöm azokat a délutánokat, 
amikor a még tiszta, áttetsző vizek partján órákon át gubbasz
tottam, figyelve a gőték életét. Nász idején a nagy testű hímek 
szivárványos díszbe öltöznek, a nőstények azonban



szerényebbek, észre
vétlenek maradnak.
Volt rá példa, hogy 
néhányukat hazavit
tem, de azok már 
másnapra rendre elme
nekültek. Akkor még 
nem tudtam megma
gyarázni a titokzatos 
jelenség okát, mert a 
gőtéket a halakhoz 
hasonlóan vízi álla
toknak tekintettem s 
nem feltételeztem róluk 
hogy csak tavasszal, 
szaporodás idején ke
resik fel a vadvizek 
partjait. Az év többi 
részében a nedves rétek láthatatlan lakói közé tartoznak. 
Vajdaságban két fajuk él, a pettyes és a tarajos gőte, bár az utób
bi rendszertani hovatartozása jelenleg vitatott. A békáktól 
eltérően petéik nem a vízben, hanem még a nőstények testében 
termékenyülnek meg, ezért a nász idején szabályosan párzanak. 
Petéiket nehéz észrevenni, mivel a vízinövények leveleire egyesé
vel ragasztják és gondosan be is takarják őket. A lárvák külső 
kopoltyükkal lélegeznek, miután elhagyják a vizet, áttérnek a 
tüdő és bőr légzésére.

Néhány éve új, ismeretlen jelenséget fedeztünk fel a szabad
kai homokpuszták vizeiben. Tavasszal olyan felnőtt pettyes 
gőtéket találtunk, melyek még kopoltyúkkal lélegeztek, tehát 
valamilyen oknál fogva nem alakultak át, továbbra is a vízi élet
módhoz ragaszkodtak. A neoténia (felnőtt lárvák) elterjedt, ismert 
jelenség a kétéltűek népes családjában. Népszerű akváriumi állat 
a mexikói Axolotol, de ilyen, soha át nem alakuló lárva a Dinári- 
karszt í bennszülött faja, a barlangi gőte is. A pettyes gőtéknél 
neoténia nagyon ritkán fordul elő, az alföldön, itt Vajdaságban 
még sohasem tapasztalták a jelenséget. Általában akkor jelent
kezik, amikor a külső környezeti tényezők zordabbra fordulnak, 
vagy a szárazföldön érik őket olyan negatív hatások, melyek után 
a biztonságosabb vízi életmódot választják. Vajon mi válthatta ki 
a homokvidék gőtéinél ezt a szokatlan viselkedést? Alapos 
kutatások nélkül a pontos választ még nem tudjuk, jelenleg csak 
feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Lehet, hogy az évek óta sújtó



aszály, vagy élő- és táplálkozó helyeik megszűnése és a mezőgaz
daságban használt temérdek mennyiségű vegyszer okozta 
élelemhiány idézte elő, hogy a gőték változtassanak korábbi élet
módjukon. Nem tudom, de érdemes rajta elgondolkodni. A régi jó 
gőtés helyeken ismertem meg a vízpart egyéb tavaszi lakóit. 
Figyeltem a csiborok rohanó életét, megleshettem a vízi skorpiót 
és a zöld füvet szállító óvatos pézsmapockot. Sajnos ezek az apró 
oázisok ma már nem léteznek, pedig ők biztosították a környék 
élővilágának gazdagságát, sokféleségét. Legtöbbjüket szeméttel 
töltötték tele (mivel az emberek megmagyarázhatatlan belső 
indítéktól ösztökélve előszeretettek dobálják szemetüket 
környezetük felszíni vizeibe), vagy a környező rétekkel együtt 
beépültek és beolvadtak a terjeszkedő város halálos ölelésébe. 
Ezért amikor a pusztai vadvizeket járva egy-egy öreg, fehérsávos 
hímmel futok össze, különös, nosztalgikus emléket ébreszt ben
nem a találkozás öröme. Ilyenkor tisztelettudóan, régi 
ismerősként üdvözlöm a tarajos lovagot és sok szerencsét 
kívánok neki a következő viszontlátásig.

Tavasszal a végtelen tundrát idéző, vadvizekkel borított 
alföld mágnesként vonzza az északnak tartó vándorok tarka 
csapatait. Sietős a dolguk, mert időben el kell érniük a távoli 
költőhelyeket, hogy párt tudjanak választani és megfelelő 
fészkelő területet, melyekért ilyenkor nagy a versengés. A gyors 
tavaszi vonulás idején vidékünkön csak rövid ideig, csupán 
néhány napig tartózkodnak táplálkozás és pihenés céljából. A 
hirtelen bekövetkezett időjárás-változás nagy veszteségeket 
okozhat a korán érkező fajok állományaiban. Ez történt 1998 
tavaszán, amikor a feltűnően meleg január és február után „a 
kutya még nem ette meg a telet” és beigazolódott a két jeles 
tavaszi időjós, Mátyás és Gergely jövendölése is. Mátyás madara, 
a pacsirta megérkezett ugyan, de a korai jó időt látván mérgében 
meg is változtatta azt, Gergely pedig fenyegetően megrázta sza- 
kállát és váratlanul havas fergeteget, dermesztő zimankót zúdí
tott nyakunkba. Talán még sokan emlékeznek a tíz évvel koráb
bi, 1987-es márciusra, amikor az érkező gólyákat hófoltokkal 
borított mezők, jégpáncélba zárt tavak fogadták. A gólyák 
általában a hónap derekán érkeznek, amikor a mocsári gólyahír 
sárga szirmait kezdi bontogatni. Azon a tavaszon, március 13-án 
érkeztek az első példányok, de fárasztó útjuk után tovább kellett 
koplalniuk a jeges határban. Az emberek segíteni szerettek volna 
kedvenc madarunknak, sokan tanácsot kérve fordultak hozzám, 
mivel etessék az éhező madarakat. Még a rádióban is leadtunk 
egy közleményt. A gólyák egy része túlélte az ítéletidőt, nagy



részük azonban elpusztult. A hóolvadás után kialakult vadvizek 
táplálékbőségének köszönhető, hogy abban az évben feltűnően jó 
volt a szaporulat és az átlagos két-három fióka helyett négy-öt 
gólyafi röpült ki a fészekből, így a természet önfenntartó rend
szere sikeresen pótolta a tavaszi veszteséget.

Rendkívüli időjárás esetén a határt járva nem mindennapos 
történéseknek lehetünk szemtanúi. A bíbicek általában március
ra elfoglalják már költő területeiket, de abban az évben vonulá
suk elhúzódott. A párok még nem szóródtak szét, zárt csapatok
ban kóboroltak a jeges mezőkön. Téli és tavaszi ragadozók 
vadásztak rájuk, mert tekintettel a hidegre téli vendégeink még 
nem indultak északra, de belső óráikat követve megérkeztek már 
a tavaszi ragadozó madarak is. így adódott, hogy a nyilalló röptű, 
apró termetű kis sólyom, a magas észak lakója találkozhatott a 
hazai nádasok ragadozójával, a barna rétihéjával, amely a napok
ban tért vissza a mediterrán térségéből. Sajnos osztozniuk kellett 
a sovány kínálaton, a rétek és nádasok apró énekeseinek éber 
társaságán. A dankasirályok is fázósan kuporogtak a közeli tar
lókon, nem kóboroltak távolabb, vetélytársaikat figyelve várták az 
alkalmas pillanatot, mikor vehetik birtokba a telep legjobb 
fészkelő helyeit. Egy-egy ekevas csábításának azonban nem 
tudtak ellenállni és szorgosan szedegették a kifordított férgeket, 
parajokat. Az utóbbi években mindinkább a szeméttelepek 
madara lett a dankasirály és óriási csapataik egész télen ottho
nosan mozognak a városi depóniák szeméthegyei között. 
Szomorú és megalázó sors jutott tavaink hófehér madarának.

Amikor a kikelet várat magára, az apró tavacska nádfoltjában 
különös, türelmetlen madárhang szólal meg. A ritkán hallható ének 
a rejtett életű kékbegy hang
ja. A nádas fölé emelkedve, 
napnak fordított azúrkék 
mellénnyel röptében énekel, 
hogy mindenki hallja és 
megértse. „Mire várunk még, 
megérkeztem, itthon vagyok, 
kezdődhet a tavaszi kar
nevál”. A kékbegy szavára 
mindenki felfigyel, ezért a 
szeszélyes télutó sértődötten 
elköszön, utat engedve az 
ezernyi tollas felvonulónak.

Április első napjaiban 
kezdődik a nagy tavaszi Kékbegy



felvonulás, és -  akárcsak Rió utcáin - tarka-barka, alkalmi kön
tösbe öltözött csapatok váltogatják egymást a vadvizekkel borí
tott alföldi pusztákon. Csak rövid ideig maradnak, csipegetnek 
egy keveset, bemutatják díszes jelmezüket, majd hangos üdvöz
lések közepette tovaszállnak. Apró partimadarak ezek, vagy libu- 
cok, ahogy régen hívták a cankókat, liléket, partfutókat. Godák 
és pólingok, vagy szélkiáltók népes seregei kísérik őket, de leg
tarkábbak a pajzsoscankók. Tavasszal a nagy testű hímek mind
egyike egyedi színezetű nászruhát ölt magára. A csapatokban 
nem találunk egyetlen azonos színű példányt sem. Március ele
jén még csak szerényen mutatkozik a sokszínű tollgallér, de a 
hónap derekától csapataik már annyira tarkák, hogy néha még a 
szakemberek számára is gondot okoz, vajon melyik fajba sorol
hatók a szokatlan színezetű madarak. A hófehértől a korom
feketéig, a sárga és a barna árnyalatainak ezernyi változatával 
kápráztatják el a szerény küllemű csendes tojókat. Néha össze
csapnak, párharcot álcázva, de ez inkább csak erőfitogtatás, 
mintsem komoly küzdelem. Ez a cankófaj alkotja a vonuló 
tömegek legnagyobb hányadát, így a nyilalló röptű színpompás 
pajzsoscankók a ködvirágos áprilisi puszták legszebb, leglát
ványosabb színfoltjai közé tartoznak.

Bánáti különlegesség a kis pólingok, a csörgő récék és a 
darvak vonulása. Bácskában jóval ritkábban találkozhatunk 
velük, különösen a tavaszi vonulás idején. Számomra a pihenő 
darucsapat megfigyelése mindig nagy élményt jelentett. Nehéz 
becserkészni az éber madarakat. Nagy távolságról erős távcsövek 
segítségével, illetve az éjszakázó helyeik közelében felállított 
leshelyekről figyelhetők meg legjobban. A darvak a tizenki
lencedik század végén még költöttek a Kárpát-medence mo
csaras ingoványos síkságain, de azóta csak vonulás idején 
mutatkoznak errefelé. Utolsó sikeres költésük 1910-ben volt a 
Magyarországi Fonyód közelében. Az európai állomány számára 
nagyon fontosak a Tiszántúl szikes pusztái, mert itt találhatók 
legjelentősebb vonulási útvonalaik. Udvarlásuk néha már a ván
dorlás közben megkezdődik és a párás hajnalokat követő 
verőfényes reggelek lenyűgöző eseménye az udvarló darvak ke
cses tánca. A háborítatlan puszták félénk madara a daru, talán 
az egykori vadászatok szomorú emléke inti óvatosságra még ma 
is. Az utóbbi években mind több átnyaraló példánnyal talál
kozhatunk, még költéssel is próbálkoztak a Hortobágyon. Lehet, 
hogy a fokozott védelem jóvoltából újra fészkelni fog, akár 
Vajdaság területén is. A természetvédelem nagy sikere lenne ez. 
Addig is büszkén mondhatjuk el, hogy nálunk még léteznek jó



állapotú, eredetiségükben megőrzött puszták, melyek az európai 
állomány fennm aradása szempontjából felbecsülhetetlen 
értékűek.

A legendás hírű Sóskopó az utóbbi években fontos 
gyülekező- s éj szakázóhelye lett az átvonuló darvaknak. Lukács 
Sándor, Ternovác Tibor és Balog Pista évek óta kutatják a bánáti 
puszták madárvilágát. Ők voltak azok, akik felhívták a kutatók és 
a természetvédők figyelmét a terület jelentőségére és a védelem 
fontosságára. Kevés olyan helyet ismerünk az Alföldön, ahol ezres 
darutömegeket figyelhetünk meg az esti behúrás idején. Sohasem 
felejtem el azt a kora tavasa alkonyatot, amikor először kerestem 
fel a Kopót. A sekély vízben nagy termetű tengeri sirályok és ló
csérek gyülekeztek, mellettük néhány gulipán gubbasztott. A 
kispólik hangos csapatai váratlanul jelentek meg és néhány kör 
leírása után leereszkedtek a tó szürke fövenyére. Ezernyi daru 
követte őket. Akkor érkezhettek Afrikából, Tunisz egyik félsós 
lagúnájában tölthették a telet. Fáradtak voltak, mert veszélyekkel 
teli, hosszú utazás állt mögöttük. Északnak tartottak, a Svéd-, 
esetleg a Finn-mocsarak irányába. Emberi mércékkel mérve félel
metes távolságok, félelmetes teljesítmények. A darvak vonulásá
nak útvonalai mára már jórészt tisztázódtak, de azért maradt még 
néhány fehér folt. Itt, Vajdaság területén kettéválnak a csapatok. 
Egy részük kelet felé fordul, és a Dunát követve jut el Kis-Ázsiáig, 
majd Egyiptomig és végül a Nílus völgyében érnek célba. A másik 
ág délnyugatra fordul és a Balkán-félszigetet átszelve jut el a 
mediterrán térségébe, majd -  átrepülve a Földközi-tengert -  
Szicília és Málta felett jutnak el Tunéziába. A Balkáni útvon
alakról a tudomány keveset tud. A faj hathatós védelmének szem- 
pont-jából fontos feladat a vándorutak ku ta tása  és a 
gyülekezőhelyek pontos feltérképezése.

A vén kopóra észrevétlenül rátelepedett a csendes alkonyat, 
és a darvak távolodó, halk kurrogása beleveszett az áprilisi éjsza
ka zsoltári csendjébe.

S



HAJNAL A PUSZTÁN

Késett a virradat. A hajnali eget borító nehéz esőfelhők 
morcosán, lustán gomolyogtak, rá sem hederítve a felkelő nap 
bágyadt sugaraira.

A faluszéli akolban mozgolódott már a juhnyáj, de még 
nem türelmetlenkedett, a ritkán szóló félénk bégetésre csak úgy 
félálmából vakkantott a bozontos puli. A közeli herésből sza- 
porázni kezdett egy fürjkakas, pitypalatty, pitypalatty, és mintha 
csak erre vártak volna a falu kakasai és a válykos gödör békái, 
valamennyien egyszerre zendítettek rá.

-  Jó reggelt -  köszöntöttem én is a korán kelő, lármás tár
saságot, és autómból kilépve elindultam a harmatos réten.

A gémeskút felé vettem az irányt, melynek alakját a párás 
derengésben csak sejteni lehetett. A végtelennek tetsző barát
ságtalan rónáin csak a homoki pimpó sárga foltjai m utatták az 
utat, kissé enyhítve a táj mogorva egyhangúságát. Tudtam, hogy 
ez csak a látszat, nem ez a tavaszi puszta igazi arca, az éjszaka 
vihar tombolt, azért késett a virradat. Az idő múlásával a narancs
színben játszó hajnali napsugarak mindinkább csatát nyertek és 
lehámozták a szürkeségbe zárt puszta ijesztő fátylait. A távoli 
halk neszek egyre fokozódtak, mígnem a járás szélén megjelent a 
gulya, majd utánuk szaporáztak az akiokból szabadult birkanyá
jak is. A kolompok tompa hangja összefolyt az ébredő falu lük
tető zsongásával. Kíváncsiéin, szinte félő óvatossággal kandikált 
elő a napkorong a távoli tanyák akáclombjai mögött, de ez csak 
egy pillanatig tartott, azután felbátorodva mind magasabbra 
emelkedve ontani kezdte megváltó melegét. Most már igazi 
önmagát m utatta az imént még kopárnak tetsző kietlen pusz
taság. Minden lépés rejteget valami érdekeset, újat, izgalmasat. 
Hajdanán az ős Tisza formálta e vidéket, de miután elfoglalta mai 
medrét, a területet a talaj- és csapadékvíz formálta. A víz 
munkájának következménye a változatos mikrodomborzatú és 
különös élővilágot fenntartó szikes puszta kialakulása. A legmé
lyebb részeken, ahol a csapadékvíz legtovább megmarad, sziki 
rétek, semlyékek, szikes tavacskák alakultak ki. Alig néhány



sótűrő növény tengődik a szikfok nátriumsókban bővelkedő fel
színén, eltérően a csak néhány centiméterrel magasabb szikpad
ka fajokban gazdag növénytakarójától.

Apró ságet, rajta ürgelyuk, melyből kíváncsian kandikált 
ki egy figyelő szempár. Azután felbátorodott, teljesen előbújt, és 
két lábra emelkedve értetlenül figyelt, vajon mit keresek én itt 
ezen az isten háta mögötti helyen, ahol a juhászokon kívül nemi
gen fordul meg az ember. Hát, ami igaz, az igaz, a valamikor 
hatalm as kiterjedésű kanizsai járás utolsó, még eredeti 
állapotában fennmaradt Kishomoki-pusztáját a helybelieken 
kívül nem is igen keresi fel senki. A Székeken, ahogy errefelé 
hívják, mintha megállt volna az idő. Reggelenként kihajtják a le
gelő jószágot, és az ő jóvoltukból a szikes puszta megőrizte ősi 
gazdagságát. Az Alföldre jellemző pusztai élőhelyek és a hozzájuk 
kötődő élővilág fennmaradása csakis a legeltetett állatcsordáktól 
függ. Ezekből pedig mind kevesebb van, így manapság a 
kishomoki járás páratlan értékű terület.

Jövetelem célja egy 
rejtett életű ritka madárfaj, 
az ugartyúk megfigyelése 
volt, mert vajdasági jelen
létéről a tudomány szinte 
semmit sem tudott. A terület 
ideálisnak látszott, mert 
megvoltak mindazok a kör
nyezeti feltételek, melyeket e 
faj igényel. Emellett az őszi 
vonulás során nagy táplál
kozó csapatukat fedeztük fel.
Reménykedtem tehát, hogy 
végre megtaláljuk ennek a 
titokzatos madárnak a költő
területét. A pacsirtadaltól 
zengő réten kutatva vártam a Ugartyúk
találkdzást, de mindhiába.
Szinte lépésre követtek a csapongó bíbicek, jajongó hangjuk el
vegyült a piroslábú cankók lágy tilinkójával. Ok a rétség őrsze
mei, kiáltásukra a puszta minden lakója éberen figyel. A távolban 
vetési varjak emelkedtek a magasba. Fészkelő telepük lehetett 
arrafelé, ezért feléjük irányultam. A telep egy keskenylevelű 
ezüstfa ligetre épült. A ricsajozó varjak mellett az elhagyott 
fészkekben vörös és kék vércsék őrizték tojásaikat. Igazi pusztai 
oázis az elhagyott tanyák helyén kialakuló tövises sűrűség.



Kevés embernek sikerült megfigyelnie a rejtett életű ugar
tyúkot. Alkonyaikor és a hajnali szürkület idején aktív, nagy, 
sárga szemeivel éjszaka is kitünően lát. Élőhelye, melyre találó 
neve is utal, a félsivatagos homok- és szikes puszták, ahol a nap
sütés ideje a leghosszabb. Jelenlétét általában csak az elnyújtott 
szomorú hangja alapján tudjuk felfedezni. A titokzatos madárról 
szinte alig vannak megfigyelési adataink Vajdaság területéről. 
Szokásait ismerve az őszi vonulás előtt nagy számban gyülekezik 
a szikes pusztákon. Hazai gyülekezőhelyeit sokáig nem sikerült 
felfedeznünk. Kedves barátaimmal, egykori tanítványaimmal 
1995 szeptemberében bejártuk a kanizsai járás legnagyobb 
szikeseit. A sóvirágok lila foltjaival ékesített réteken a nyárutó 
langyos melege kellemessé tette a gyaloglást. Kishomok 
határában Ildikó javaslatára a Székek irányába fordultunk. 
Feltűnt az elhagyott, lerombolt, vert falú házak sokasága. Az 
egykori gazdag tanyavilág emlékhelyét ma már csak egy-egy 
elvadult akác- és ezüstfaliget őrzi. A falu alatt a nagyszámú lege
lésző állat lepett meg legjobban, hiszen a megváltozott falukép és 
gazdálkodásmód manapság szinte teljesen megszüntette a szilaj 
állattartás ősi hagyományát. Szerencsére még akadnak 
kivételek. Elnyújtott, szomorúan csengő madárhangra lettünk 
figyelmesek. Kérdően néztem Ákosra, mire tippel. Ő sem tudta 
azonosítani, de akkor váratlanul felszállt a csapat. Ugartyúkok 
voltak. Távolabb egy másik csapat, és a legelő állatok között szá
muk egyre szaporodott. Elvegyültek a bíbicek és a nagy pólingok 
társaságában. Nem akartunk hinni a szemünknek, hiszen első 
ízben sikerült megfigyelni a fajt és ráadásul megtaláltuk a rejtett



őszi gyülekezőhelyüket is. Abban az évben Bánátban a jázovai 
pusztákon is rábukkantunk vonuló csapataikra.

Utamat folytatva egy vitorlázó kékvércsét követtem, amikor 
az egyik semlyék irányában megpillantottam a kotló ugartyúk 
fejét. Micsoda véletlen, gondoltam, de abban a pillanatban a 
madár is észrevette, hogy felfedeztem és jellegzetes egyenes vo
nalú röptével elhúzott a végtelen puszta irányába. Nagyon 
megörültem a találkozásnak. A felfedezett őszi gyülekező 
területek után végre sikerült bebizonyítani a régóta feltételezett 
észak-bácskai költőállomány létezését is.

Nyolc óra lehetett, amikor hazafelé indultam. Ekkor már a 
pacsirták teli torokból fújták végtelen, szerelmes strófáikat, a haj
nali esőfelhőknek pedig már nyoma sem volt a kéklően ragyogó 
égbolton. Én is ragyogóan éreztem magam. Indulás előtt felka
paszkodtam egy közeli kunhalom tetejére, búcsút intve a 
Kishomoki-pusztától, az ugartyúk utolsó birodalmától.



VÁNDOROK ORSZÁGÚTJÁN

Versem, repülj fel és krugass, 
Ősz van ma, darvas, vadludas. 
Rekedt a hang, szél fu t vele, 
messzire indulók jele.
Áprily Lajos: Észak felé

Minden év őszén Eurázsia hatalmas területeiről kétszáz 
fajhoz tartozó ötmilliárd vándormadár indul el déli telelőhelyeik 
irányába. Ez a vándorlás az élővilág egyik leglátványosabb jelen
sége, melyet kis befektetéssel mindenki megfigyelhet. Csupán 
egy valamirevaló távcső és némi szabad idő szükséges ahhoz, 
hogy meglessük a ligetek apró énekeseit, a tavakat látogató récék 
és vadludak tarka csapatait.

A legtöbb madárfaj vonulási útvonala Vajdaság területén 
halad keresztül (különösen a Tisza völgyének van nagy jelen
tősége), így olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy csak 
településünket kell elhagynunk, máris a madárvonulás több mil
lió éves országútjára léphetünk.

A Palicsi-tó madárvilágát kutatva, három vízimadárcsalád 
vonulási mintázatát tanulmányoztuk. A búvárfélék két, a vö
csökfélék négy és a récefélék huszonöt fajának mennyiségi és 
előfordulási gyakoriságát jegyeztük fel az év szeptemberétől 
áprilisig terjedő időszakában. Az éves átlagok alapján számoltuk 
ki a vonulás ütemét és a tavon tartózkodó csapatok összetételét, 
sokféleségét. A Palicsi-tó jó mintaterületnek bizonyult, mivel a 
nálunk átvonuló tömegfajok mindegyike, de a ritka kóborlók szá
mos képviselője is megjelenik a tavon, tehát a palicsi ered
mények Vajdaság más vizes területeire is vonatkoztathatók. 
Néhány fajnál (böjti réce, csörgő réce, kis lilik), lényeges számbe
li különbségek mutatkoznak a bánáti és bácskai területeken. 
Mivel a tanulmányozott madárfajok nagy része vadászható, a 
kapott eredmények fontos mutatók lehetnek a vadgazdálkodási 
tervek kialakítása során.

A kutatás a vizes élőhelyek és a vízimadarak védelmével 
foglalkozó nemzetközi szervezet (IWRB) által koordinált szinkron 
megfigyelési program része, mely kutatást a szabadkai székhelyű 
Csornai Richárd Ökológusok Egyesülete madártani szakcso
portjának tagjai végeztek. A Palicsi-tó mellett megfigyeléseket



fo ly tattun k  a Ludasi-tavon a Kapitányréti-, a Törökkanizsai- és a 
Jázovai-halastavakon, valamint a Tisza Becséig tartó szakaszán.

A vadrécék nagy része már augusztus folyamán hozzálát a 
hosszú vándorlás részletes előkészületeihez. Biztonságos vedlő 
helyekre húzódnak, ahol régi, kopott tollaikat újakra váltják. 
Nagy ára van a tollcserének, mert rövid ideig röpképtelenné vál
nak és az éber ragadozók könnyű prédájává eshetnek. Bőr alatti 
raktáraikban jelentős zsírmennyiséget halmoznak fel, melyet 
energiaforrásként hasznosítanak a vonulás és a zimankós téli 
napok idején. Legkorábban a kis termetű böjti récék vedlő csa
patai jelennek meg a tavon. Nehezen ismerhetők fel, jelentéktelen 
barnás tollruhájukban naphosszat mozdulatlanul gubbasztanak 
a nádasok peremén. Szinte beleolvadnak a vöcskök és a szárcsáit 
óriási csapataiba, melyek ez idő tájt igen nagy számban uralják a 
tó vizét. A szárcsák a vízszennyezés következményeképp ugyan
csak elszaporodott lebegő hínárféle, a tócsagaz víz alatti legelőin 
táplálkoznak. Miután lebuknak, lábukkal megkapaszkodnak a 
hínárban és egy ideig nyugodtan csipegetnek a víz alatt. 
Kapaszkodásuk során sok hínárt kitépnek, melyek a felszínre 
emelkedve terített asztalt biztosítanak az úszórécéknek. Ezért a 
táplálkozó szárcsák közelében mindig akadnak potyázó vadka
csák, különösen a kendermagos és a fütyülő récék úszkálnak 
előszeretettel a táplálkozó szárcsák között.

Októberben kezdődik az őszi vonulás leglátványosabb sza
kasza. Ilyenkor a vonuló vízimadarak ezres csapatai váltják 
egymást, volt rá példa, amikor akár húsz fajukat számlálhattuk 
meg a tó különböző élőhelyein. A hónap elején az útra kelt böjti 
récék helyére a szintén kis termetű csörgő récék tömegei 
érkeznek, de fokozatosan növekszik a barátrécék száma is. 
Október folyamán ők dominálnak a tavon. A hónap derekán meg
jelennek az első vadludak. Legnagyobb számbein a nagy lilikek 
gyülekeznek, és a fagyos napok beálltáig vidékünkön maradnak. 
Napközben a tarlókon táplálkoznak, csak éjszakázni húznak be a 
biztonságot jelentő vízre. A zord időjárás beálltával Ny-ra vonul
nak é i az Atlanti-óceán partjai mentén telelnek át.

November folyamán figyelhetjük meg a legtöbb vízimadár
fajt. Számuk elérheü akár a huszonhatot is. Legtömegesebbek az 
északról érkező, tőkés récék. Óriási, hangoskodó csapataikkal 
mindenütt találkozhatunk. Mellettük azonban sok ritkaság is fel
bukkanhat (kékcsőrű récék, hegyi récék, jegesrécék, füstös récék 
stb.) ezek izgalmassá, változatossá tehetik a téli madárlest. 
Decemberben a tőkés récék több ezres csapatait éhes ragadozók 
(rétisasok, héják, rókák) követik. Beteg, sebzett példányok 
reményében éjjel-nappal a népes seregek közelében ólálkodnak.



Januárban  vizeink általában befagynak, a kialakuló 
lékeket pedig szinte teljesen elborítja az áttelelő réce- és vadlúd- 
fajok felhőnyi sokasága. A legnagyobb zimankó idején a madarak 
legnagyobb része elvonul, csak néhány kisbukó- és kerceréce 
mutatkozik a lékek szabad vizén. Az átfolyások és a zsilipek 
közelében kialakult szabad felületeken ilyenkor, danka- és sár
galábú sirályok szedegetik a felszínen lebegő uszadékot, és a 
hatalmas termetű bütykös hattyú néhány példánya még a jeges 
vízben is kitartóan, tócsagaz után kutat. A lékek peremén 
áttelelő gémfélék is mutatkoznak. Ők is vonuló madarak, de min
den évben akadnak közöttük olyan példányok is, amelyek 
megkísérlik az áttelelést. A szürke gémek csodálatos türelemmel 
várakoznak a lék peremén, és villámgyorsan lecsapnak, ha zsák
mány jelenik meg közelükben. A kietlen havas pusztaságban, 
mozdulatlanul gubbasztó hófehér nagykócsagok jelenlétét csak 
fekete lábaik árulják el. A lék szélén még az óvatos bölömbika is 
megjelenik, pedig ő a nádas biztonságos borítását szinte 
sohasem hagyja el. Nagyúr az éhség, mely télen a leg
kegyetlenebb.

Február második felétől, ahogy vékonyodik a tó jégpáncél
ja, a nagyobbodó lékekre, hazafelé tartó vadlúd- és récecsapatok 
érkeznek. Csak rövid ideig pihennek, mert a magas észak 
eléréséig hosszú ú t vár rájuk. Legkorábban a Földközi-tenger 
mellékén telelő nyári ludak jelennek meg. Érkezésük után azon
nal hozzálátnak hatalmas fészkeik építéséhez. Ezek az óvatos 
madarak Ludason még 1968-ig sikeresen költöttek, de ma már 
vonulás idején is csak elvétve mutatkoznak errefelé. A tavat 
övező füves legelők eltűnésével végérvényesen elköltöztek a tó 
névadó libái, emléküket csak a régmúlt idők kutatóinak kifakult 
jegyzetfüzetei és a népmesék képei őrzik.

A vízivad vonulásának legizgalmasabb hónapja a március. 
Ilyenkor szinte naponta váltják egymást a vonuló madárseregek 
(a fajok száma eléri akár a 23-at is), így a megfigyelőket mindig 
valami új, valami váratlan látványosság fogadja a vízparton.

Ha szerencsénk van megláthatjuk az északi tundrák mély 
vizű tavainak ritka fészkelőjét, a sarki búvárt. Ősszel, október 
végén laza csapataik néha heteken át vadászgatnak a csendes 
öblökben, de a tavaszi vonulás idején csak nagy ritkán kerülnek 
távcsövünk elé. Éjszakai vonulásukról csak a magasból szóló 
kísérteties hangjuk árulkodik. Egykoron a népi hiedelem a 
boszorkányok kacajának vélte a jámbor búvárok szerelmes, 
tavasa énekét.



Az első langyos déli áramlatokkal érkeznek a kis termetű 
böjti récék. Eleinte párok és apró csapatok jelennek meg, de szá
muk a hónap végére meghaladja az ezer példányt is. A madarak 
nevére utaló népi megfigyelés ebben az esetben is pontos, mert a 
csapatok zömének érkezése a húsvét előtti nagyböjt idejére esik. 
Április elején számuk lényegesen lecsökken, csak az itt költő 
példányok maradnak. Általában a sekély vizű szikes tavakon 
fészkelnek, de Palicson a madárszigeteken a sirályok szomszéd
ságában keltik ki fiókáikat.

A tavaszi vonulás leggyakoribb kacsája a barátréce. Miután 
elvonulnak a tőkés récék, a barátrécék veszik át az uralmat a 
tavon és ezres csapataik mindenütt láthatók. Számukra különös 
jelentőségű a Palicsi-tó, mivel hínármezői bőséges táplálékot biz
tosítanak, ezért a második tóegység szigetei Vajdaság egyik leg
népesebb költőállományát tartják fenn.

Az utóbbi években különleges ritkaságnak számít a szerény 
küllemű kendermagos récék megfigyelése. Más volt a helyzet az 
1930-as években. Csornai Richárd, neves ornitológusunk még így 
írt róluk: „a Ludasi- és a Palicsi-tavak gyakori madara, mely 
kevés számban fészkel is ott. Úgy az őszi, valamint a tavaszi ka
csavadászatok alkalmával mindég elejtésre kerül jó néhány 
példány. Tavasszal, a zöme március végén vonul, ilyenkor a ka
csák 75%-át teszi ki”. Mai szemmel szinte hihetetlen adat, mert 
jelenleg csupán kisebb csapatai vonulnak át a területen. Vajon 
mi okozhatta ilyen rövid idő alatt az európai állomány ilyen nagy 
mértékű pusztulását? A választ sajnos még, nem tudjuk, ezért 
nem is segíthetünk igazán a bajba jutott madárfajon.

Igazi csemegét jelenthet a vonuló, kékcsőrű récék meg
figyelése. 1947-ig még költöttek a tavon. Csornai így emlékezik a 
nagy felfedezésre: „Szabadka változatos és szép környékén 
egészen speciális madárfajok tanyáznak. Néhányat közülük 
Jugoszlávia más vidékein nem is lehet találni. A Ludasi-tavon 
fedeztem fel a kékcsőrű récéket. Ezek ott is fészkelnek. 
Jelentésem valósággal lázba hozta Európa ornitológusait. A 
zágrábi professzorok lehetetlennek tartották jelentésemet, hiszen 
e récefaj igazi hazája Közép-Ázsia. Oroszországban a Káspi-tó 
környékén mutatkozik leggyakrabban. De szerencsére Szabad
kának van magánmúzeuma dr. Millekich János áldozat- 
készségéből. Itt őrzik a sok értékes kitömött madáron kívül a 
kékcsőrű récék két bizonyító példányát is. Ez a vadkacsafaj 
Jugoszlávia leghíresebb madarainak egyike, csak itt költ a 
Ludasi- és a Palicsi-tavon csekély számban. Féltő gonddal kellene 
őrizni e ritkaságokat, de sajnos vadászaink nem ismerik e ka



csafajt és lelövésük után éppen úgy beledobják piszkos csó
nakjuk aljába, mint egyéb zsákmányukat.”

Nemigen figyeltek az intő szavakra, és a vadászoknak si
került kilőni az utolsó példányokat is, így ma az ősi tájon csak 
vonulás idején bukkan fel egy-egy magányos kóborló. Néhány 
éve egy kifejlett nászruhás hím három hétig áttanyázott a har
madik tórészben, de a várva várt tojó sajnos nem jelent meg, így 
a fehér fejű gavallér csalódottan tovább vonult. Tíz éve 
Magyarországon próbálkoztak visszatelepítésükkel, de sikerte
lenül. Ma már biztosan elmondhatjuk, hogy Európa faunájából 
végérvényesen eltűnt ez a ritka récefaj, melyet az ősi Pannon
tengeri élővilág utolsó képviselőjeként tarto tt számon a 
tudomány.

Én azért még reménykedem, hogy egy verőfényes márciusi 
reggelen párja akad a kék csőrű hercegnek, és mi ország-világ 

.előtt újra büszkék lehetünk a tóra, a mi Palicsi-tavunkra.



TŐZEGBÁNYA

A vénasszonyok nyarának bágyadt melege ezernyi gombá
val terítette meg a homoki erdők nyirkos avarát. A csapadékban 
bővelkedő nyárutó igencsak kedvezett a gombák fejlődésének, 
ezért kosarat akasztottam kerékpárom kormányára és neki- 
iramodtam a széles határnak. A radanováci szikeseken szegfű
gombát és mezei csiperkét találtam, az akácosokban nagy őzláb
gombát, a fenyvesben ízletes fenyő tinórut gyűjtöttem. Gomba
érés idején szinte naponta keresnek fel ismerőseim, hogy se jtse k  
nekik meghatározni a begyűjtött fajokat. Ilyenkor nagy a 
csábítás, mert szinte hívogatják az embert a szebbnél szebb, 
mutatósnál mutatósabb gombák, de sajnos ezek nagy része 
ehetetlen vagy éppenséggel mérgező. Nagy kár, hogy a néhány 
mérgező fajuk miatt nem fogyaszthatjuk biztonsággal azt a sok 
értékes gombát, amely szinte egész éven át vadon megterem 
körülöttünk. Tanítványaim figyelmét mindig felhívom a gom
bagyűjtés veszélyeire. Nem csak az ehetőket kell felismerni, ennél 
sokkal fontosabb vidékünk leggyakoribb, halálosan mérgező 
gombáit megjegyezni és szétválasztani a hasonló, de emberi 
fogyasztásra alkalmas fajoktól. A mérgezések legkönnyebben úgy 
kerülhetők el, ha a nehezen elkülöníthető fajokat egyáltalán nem 
gyűjtjük. Felénk csak néhány halálosan mérgező kalapos gomba 
él: a gyilkos és a fehér gyilkos galóca, a parlagi tölcsérgomba, a 
susulyka, a változékony és a sátántlnóru. A galócáknak a 
csiperkékhez hasonlóan gallérjuk van, de a bocskor segítségével 
könnyen szétválaszthatok. Az őszi szántókon tömeges tarlógom
ba nagyon hasonló a fehér gyilkos galócához, ezért gyűjtésre nem 
javasolt. Nagyon sok mérgezést okoz a réteken előforduló parlagi 
tölcsérgomba és a szegfűgomba hasonlósága, de az utóbbi fehér 
spóralemezei megbízható bélyegnek bizonyulnak.

Mivel kosaram gyorsan megtelt, kerékpárom gondosan elrej
tettem, hazaindulás helyett a céltalan kóborlás mellett döntöt
tem. Vitéz nevű kutyámat is magammal vittem, pedig tudtam, 
hogy sok baj lehet vele, mert a tanyasi ebek nemigen szívlelik 
kényes, városi rokonaikat. Különösen az erdőben viselkedett 
bután, félelmében szinte a lábam köré csavarodott.



Az egyik, akácsarjakkal sűrűn benőtt völgyben valami 
furcsa, váratlan dolgot fedeztem fel. Egy keskeny nyomtávú sín
párra bukkantam. Követtem a már korhadó talpfákat és a 
nehezen felismerhető rozsdás síneket. Egy vasút az erdő közepén 
-  micsoda rejtély!

-  Mikor és ki építhette, mit szállítottak rajta? -  mor
fondíroztam magamban, miközben egy tisztásra érkeztem, 
melyről már látni lehetett az erdőt övező kopár pusztaságot. A 
távolban a tőzegbánya vize csillant fel és egy csapásra megfejtet
tem a titkot. A feledésbe merült erdei vasúton tőzeget szállítot
tak. Nagyapám is mesélt róla, mert fiatalkorában, a huszadik 
század elején, ide jártak fát vágni. Hatalmas termetű kőriseket 
szedtek ki a mocsaras, ingoványos talajból, főleg ősszel és télen 
dolgoztak. Az erdőirtás után megkezdték a tőzeg gazdasági 
értékesítését, főleg a Hortusz kertészetnek szállított a vasút. A 
kitermelés helyén kialakult bányató Tőzegbánya néven vált 
ismertté. Egy kisebb medencében még ma is kotorják a tőzeget, 
de már nem olyan mértékben, hogy vasúton kelljen szállítani.

A tőzeg, ami nem más, mint évezredek alatt felhalmozódott 
növényi eredetű tavi üledék, a Körös-pataknak köszönhető. A 
hajdani, talán még a jégkorszak végi olvadékvizeket levezető 
folyócska gyakran kóborolt a homokdűnék között, időről időre 
holtágakat, lefolyástalan kis tavakat, apró mocsarakat alkotott. 
Ezek fokozatos feltöltődéséből alakultak ki a ma már csak foltok
ban megtalálható tőzeglápok, ill. az időszakos vízborítású 
láperdők. A Duna-Tisza közére jellemző tőzeglápok páratlan ter
mészeti értéket képviselnek. Számos jégkorszak utáni marad
ványfaj utolsó élőhelyét jelentik a hűvös, párás levegőjű vizenyős 
rétek. Még az ötvenes években is költött itt a rétisas. Kosta 
Medaković, az állatkert igazgatója szerint 1953-ban vittek be egy 
fiókát az akkor alakuló palicsi állatkertbe. A rétisasok még ma is 
gyakran felkeresik a Körös-völgy mocsarait. Sokáig a fekete gólya 
is sikeresen szaporodott a területen. Azóta sajnos csak kóborlá
son m utatkoznak errefelé a félénk, emberi háborgatásra 
különösen érzékeny madarak. Még ma is költ a berki tücsök
madár és a kerti rozsdafarkú, melyek legközelebb csak a tiszai 
füzesekben fordulnak elő. A tőzeglápok növényritkaságai talán az 
egész homokvidék legféltettebb értékei. Kosborfélék virítanak a 
májusi rétek virágtengerében, ősszel pedig a tárnicsok kéklő 
enciánja vonzza a pillangók sokaságát. A Körös-völgyet övező 
homoki rétek képezik egy ritka rágcsáló, a földikutya utolsó 
menedékét.



A tó valódi oázist 
jelentett a pusztán. Tiszta, 
barnás színű vize halak
ban gazdag volt, de a 
környék összes állata is 
szívesen kereste fel a nyu
godt, biztonságos par
tokat. Barátaimmal koráb
ban sokat jártunk a tőzeg
re. Emlékszem azokra a 
nyári hajnalokra, amikor 
kapásra várva hallgattam 
az ébredő természet ezer
nyi hangját. Először a hety
ke fürj kakas szólalt meg a 
magas füvű réten, majd a 
vadgerle halk turbékolása Fürj
keveredett a közeli ezüst
fán gyülekező pompás gyurgyalagok pírregésével. A víz felett tova
suhanó jégmadár éles füttye a küszvágó csérek rekettes cset- 
tegésével tette teljessé a reggeli kórust. Voltak időszakok, amikor 
egészen más zajok nyomták el az ébredő természet zenéjét. Az 
1970-es évek elején, amikor a lecsapolt Palicsi-tó medrét kotorták 
fürdőhellyé, alakították át a tőzeges tavacskát. Lépcsők, zuhanyo
zók, öltözők, büfék jelentek meg szinte egyik napról a másikra, és 
fürdőzők ezrei özönlöttek a füves partokra. Azután ahogy jött, úgy 
el vonult a hétvégi embertömeg és az elhagyott épületeket hama
rosan szétlopták. Voltak olyan évek is, amikor egy sikertelen bio
kertészeti kísérlet áldozata lett a tó és környéke. Vizét teljesen 
kiszivattyúzták, az ősgyepet felszántották, de a munkálatok fel
hagyása után néhány csendes év elegendő volt ahhoz, hogy visz- 
szatérjenek az óvatos vidrák és a félénk jégmadarak, és a tavon 
visszaállt az ősi rend. Jelenleg újra viharfellegek tornyosulnak a 
tó felett. Horgászok vették bérbe, dróthálóval bekerítették és a 
partonÜbetonépületeket emeltek. Nem nézem jó szemmel a legú
jabb beruházást, mert nincs összhangban az alakuló természet- 
védelmi terület hasznosítási terveivel. Nem tudja, mit csinál a 
jobb kéz és mit a bal. Még szerencse, hogy a közelben tervezett 
határátkelőhelyet sikerült áthelyezni az országhatár egy más pontjára.

Vitéz kutyám csaholása riasztott fel múltidéző, merengő 
gondolataimból. Ingerülten jelezte, hogy eljárt az idő és ideje haza
indulni, hiszen korán esteledik, és nem lenne ínyére az acsarkodó 
tanyasi rokonok társaságában eltölteni a hosszú szeptemberi 
éjszakát.



HINGA-PART

Ludasi kóborlásaim során gyakran megpihenek a Hinga- 
part csendes lankáin. Órákon át üldögélek a gyepes dombtetőn, 
figyelve a változatos táj mozgalmas életét. Barátaim, a noszai 
születésű Engi gyerekek vezettek fel először a környék legma
gasabb pontjára. Izgatottan vártam a találkozást, mert korábban 
már sokat hallottam a titokzatos helyről, ahol emberi csontokat, 
koponyákat, aranyat lehet találni. Ma is emlékszem arra a forró 
nyári délutánra, amikor megmásztuk a Hingát. Aranyat nagyon 
nem találtunk, de kárpótlásként jót fürdöttünk a Körös-patak 
hűs vizében és pákáztunk a tó nádrengetegében. Magamfajta 
városi gyereknek feledhetetlen élményt jelentett az a noszai 
kirándulás, lehet, hogy akkor lettem a természet és a ludasi táj 
szerelmese.

Különös hely a Hinga. Már maga a neve is az. Még a 
régészek sem tudták  megfejteni, m ert egyetlen, errefelé 
használatos nyelven sem jelent semmit, valószínű tehát, hogy 
valamiféle ősi kihalt nyelvi maradványról van szó. Szerencsésnek 
mondhatom magam, mert alkalmam volt Szekeres Laci bácsival, 
a régésszel, bebarangolni a tó környékét, így tőle tanulhattam  
azokról a dolgokról „amelyeket az idő eltemetett.”

A Hinga-part tulajdonképpen a Szabadka-Horgosi- 
homokvidék utolsó nyúlványainak egyike, amely hivatalosan, 
földrajzi értelemben is, a vidék legmagasabb pontját jelenti. A 
homokdűne a bronzkori halomsíros kultúra (i. e. 1300-1200) ide
jén temetkezőhely volt, és ha ásóval megbolygatjuk a domb 
oldalát, emberi csontokkal teli sírokra bukkanhatunk. A későb
bi korok népei is szívesen telepedtek le a Hinga és a Gyöngypart 
homokos vonulatain, így kis szerencsével a történelmi múlt tár
gyi maradványainak egész sorára bukkanhatunk. A korai közép
korban két templom is épült a magaslaton. A második 
világháború idején bunkert építettek rá, amit később felrobban
tottak, így sok-sok értékes lelet örökre elpusztult. Ma trigonomet
riai pontként, egy hatalmas méretű, fehérre meszelt acélcső ékte
lenkedik a tetején. Mivel a feltáró és értékmentő ásatások ez



idáig még nem történtek meg, félő, hogy e páratlan 
művelődéstörténeti emlékünk fokozatosan az enyészet és a 
nemtörődömség áldozatává válik.

A régészeti leletek mellett más értékei is vannak a magas
latnak. Itt található a homoki rétek utolsó darabkája, védelmet 
nyújtva sok, a kipusztulás peremére sodródott növényfajnak. 
Kora tavasszal a tarka sáfrányok lilás, húsvét táján a fürtös 
gyöngyike kékes virágai díszítik az ősi sírhalmot. A rég elhagya
tott gyümölcsösnek nagyon gazdag az élővilága. Amikor a 
langyos, rügyfakasztó április virágba borítja a domboldalak fáit, a 
kertekben apró énekesmadarak jelennek meg. Legfeltűnőbbek a 
dallamos énekükről felismerhető kisposzáták, és az ágak között 
ügyesen bujkáló, apró term etű füzikék. A szarka tavalyi 
fészkében erdei fülesbagoly költ, a bokrokat vörösbegyek és 
fülemülék lakják, a nádas szélén pedig menyét ver tanyát. Még az 
éber természetű karvaly is megtelepedett a Hinga oázisában. A 
kézi kaszálás jóvoltából gazdag homoki gyep alakult ki a parlagon 
hagyott gyümölcsösben, ami növénytani szempontból is jelentős 
értéknek mondható. A rétek szomszédságában újra megjelent a 
kis őrgébics és hosszú idő után ismét sikeresen költ a rezervátum 
területén. Egy-egy alkalmas kilátóhelyen csendesen őrködnek, és 
naphosszat a kaszálót kémlelik. Néha lágyan a fű közé vitorláz
nak, és máris szöcskével, bogárral, lepkével térnek vissza őrhe
lyükre. Amikor eleséget szállítva a fészek peremére ereszkednek, 
azonnal felhangzik a mindig éhes apróságok panaszos 
könyörgése. Aratás után meg
változik az árpatábla élete.
Amikor egy csapásra védelem 
nélkül m aradnak az árpa
tábla lakói, gazdag zsákmány 
reményében nagyszámú raga
dozó jelenik meg a kopár tarló 
felett. Napközben vörös vér
csék, ölyvek, rétihéják pász- 
táznakí a sárguló mező felett, 
éjszaka pedig erdei füles
baglyok, menyétek, molnár- 
görények és rókák tizedelik a 
túlszaporodott kisemlősöket.
Az őrgébicsek is derekasan 
kiveszik részüket a lakomá
ból. Miközben mezei pockokra 
vadásznak, gyakran „szitál Kis őrgébics



nak” a levegőben, azaz egy pont felett lebegve figyelik a talaj 
mozgását. Még az étkes, már tollasodó fiókák sem győzik a 
temérdek pockot, így a szülők a környező magas fák töviseire 
tűzik a szerencsétlen rágcsálókat. Láttam már 8-10 állatkát is 
feltűzve egy-egy fészek környékén. Csak néhány napig tart az 
árpaföld kínálta gazdag teríték, mert a pockok gyorsan elfogynak.

A Hinga és a vele szomszédos Gyöngypart a Ludasi-tó 
környékének legváltozatosabb tájegységét alkotják. Nyári 
táborok idején a gyerekeket mindig felvezetem ide, bemutatom a 
tájat és elmesélem a titokzatos csontok, a kifosztott sírok 
történetét. Hazafelé menet éberen fülelek, és mosolyogva hall
gatom az ezernyi történetet az őskori népekről a vad, sírfoszto
gató nomádokról és a bűbájos asszonyokról, akik még ma is 
emlékeznek arra, hogy hol lakott egykoron a falu boszorkánya. A 
Ludasi-táj felett büszkén őrködő Hinga-domb továbbra is 
dacosan őrzi ősi titkait, én pedig továbbra is izgatottan várom az 
újabb találkozásokat.



„SZÁRAZ TÓNAK NEDVES PARTJÁN..

„ Nem tagadom, hogy az emberi értelem is 
produkált egyet-mást, de mintha az emberi 
boldogság szempontjából m indannak nem  
volna különösebb jelentősége. Van emberi 
értelem, hogyne volna, de m it ér az, ha -  az 
embernek nincs magához való esze? Mert 
amit ma csinál magával az ember, azért 
igazán nem volt érdemes emberré válni. ”
Móra Ferenc: A növények csodálatos élete

Olykor még ma is azon kapom magam, hogy a virágszigetről 
merengek, holott már rég nem is létezik. Egy tenyérnyi sziget a 
mocsár mélyén, rajta néhány fűz- és rekettyebokor, körülötte 
hófehér tündérrózsák. Róluk kapta nevét is: virágsziget. 
Kedvemre, belső használtra. így maradt emlékezetemben a rejtett 
sziget, mely zaklatott kamasz éveim során második otthonom
ként szerepelt, a titkok titkát jelentette, melyről senkinek sem 
beszéltem. Magányos ünnepeken csak ott voltam igazán boldog, 
oda menekültem az igazságtalannak vélt világ ezernyi csapdája 
elől. Az idő múlásával mind ritkábban ücsörögtem a rekettyék 
árnyékában, de a tudat, hogy létezik, megnyugvást, biztonságot 
jelentett számomra. Most, harminc esztendő távlatából, felnövő 
gyermekeimet figyelve megértettem a sziget szerepét életem, sor
som alakulásában. Ma már tudom, hogy mindannyiunknak meg
van a maga „virágszigete”, csak éppen másként hívják. Egy rejtett 
zug, ahova csendben elhúzódhat az ember, átgondolhatja a nagy 
dolgok alakulását, ahol megbékélve tekinthet önmagába és a 
körülötte tomboló bonyolult világba.

I^ekem egy valós sziget jutott, egy aprócska föld a 
Makkhetesi-láp közepén. Számomra ez a hely volt az érintetlen 
őstermészet és a szűzi tisztaság jelképe. Nem járt oda szinte 
senki. Emberi nyomokra sohasem bukkantam. Volt ugyan egy 
gázló, melyen át száraz lábbal is be lehetett jutni, de nem 
használták. Zsombékról zsombékra kellett ugrani vigyázva, hogy 
pont a közepét találjuk el, mert ha nem, zsupsz máris a tőzeges, 
barnás vízbe toccsantunk. A Nagyrét a homoki erdők alatt húzó
dott, közel a makkhetesi lőtérhez. A régi térképek is mocsárként 
jelölték. Ez az elnevezés sajnos feledésbe merült, manapság csak



Bukvátyként (Bukvać) ismerik a területet. Egykoron a homokos 
területekre jellemző lefolyástalan, sekély, pangó vizes tó létezett a 
Nagyrét helyén, mely a nagy szervesanyag-termelés következ
tében egy idő után feltöltődött és tőzegláppá alakult át. Szabad 
vízfelület alig akadt rajta, benőtte az zsombéksás és a keskeny- 
levelű gyékény. Vize a takarás miatt nem tudott felmelegedni, 
hűvös maradt, így a rothadó bomlás sem volt rá jellemző, ezért a 
láp felett sohasem terjengett a bűzös mocsárillat.

A hetvenes évek elején barátaimmal gyakran kirándultunk 
a Makkhetesi-erdőkbe, olyankor mindig a mocsár szélén vertünk 
tábort. Bevetettük magunkat az egyik vadászles rejtekébe és 
figyeltük a láp titokzatos lakóit. Voltak kalandos próbálkozásaink 
is, amikor gyalogszerrel vágtunk neki a mocsárnak, de a hideg 
víz és a hatalmas zsombékok ijesztő oszlopai a félútról mindig 
visszakergettek bennünket. Abban az időben csónakok is voltak 
a tavon. Amikor kölcsönkaptunk egy ladikot, üggyel-bajjal 
ugyan, de hősies kitartással haladtunk a csónakutak keskeny 
csapásain, és mivel hajónk a kiálló kotúkon gyakran fennakadt, 
egyikünk a nyakig érő vízből segítette az ügyetlen manőverezést. 
Néha horgásztunk is, de csak apró sárgakárászokat fogtunk, a 
horgászok szerint azonban nyurgapontyok és compók is éltek a 
láp vizében. Az erdészházhoz vezető ú t mentén egy öreg fehérfűz 
hatalmas, vízre hajló ágai csábítottak bennünket. Nem mulasz
tottuk el sohasem, hogy megmásszuk göcsörtös koronáját, 
melyen az idők múlása mély nyomokat hagyott. Ha magam 
voltam, csendben meghúzódva, észrevétlenül figyelhettem az 
alant mozgó vízivilág rejtett életét. Ma is szívesen emlékezem 
azokra a májusi reggelekre, amikor madárdaltól zengett az 
erdőszéli berek. A rekettyésből szünet nélkül szólt a kakukk, de 
amikor párja előbukkant, elébe sietett és hangos kacagással ker- 
getőztek a nádasok felett. A Nagyrét leggyakoribb énekesei a 
foltos nádiposzáták voltak. Mindenfelől a fészkelő területet őrző 
hímek éneke hallatszott. A tél folyamán megkopott, foszlányokra 
bomlott torzsáikon ülve teli torokból fújták változatos strófáikat. 
Olykor a levegőbe emelkedve szaporáztak, majd nagy ívben visz- 
szaereszkedtek kiválasztott őrhelyükre. Egy vízre hajló zsombék 
érdes leveleinek takarásából kígyózó árnyék siklott elő. 
Befejezvén a reggeli napfürdőzést egy termetes vízisikló indult 
vadászatra. Magasra tartott fejjel kutatta át a környék táplálékot 
sejtető sötét szegleteit. A siklók szaglásuk segítségével találjáik 
meg áldozatukat, em iatt környezetüket figyelve gyakran 
nyelvüket öltögetik, mintát véve a tárgyakról, melyeket belső 
orrüregükbe juttatva értékelnek. Ezért, hogy táplálékhoz juthas



sanak, át kell tapogatniuk vadászterületük jelentős részét. Ez az 
oka annak, hogy a vadászó kígyó látványa idegesnek, agresszív
nak látszik. Mivel látásuk gyenge, csak a mozgásra reagálnak. A 
békák egyetlen esélye, ha kígyó láttán megmerednek, és mozdu
latlanul reménykednek, hogy elkerüli őket az ostorozó kígyónyelv 
halálos tapintása. Engem persze nem láthatott a lombok 
takarásától, így magabiztosan viselkedett, pedig őt is követték, 
őrá is vadásztak. Egy vörös gém éberen követte minden mozdulatát, 
azután mint a villám lecsapott, de nem a sikló lett az áldozat, hanem 
egy, a kígyó által felriasztott, rossz irányba menekülő szerencsétlen 
kecskebéka járt pórul. Ilyen és ehhez hasonló élményekben volt 
részem a fűzfa és a sziget titkos rejtekén, de az idő múlásával 
fokozatosan megváltozott a lápvilág élete.

Az első csapás' a hetvenes évek elején történt, amikor 
hatalmas méretű munkagépek robaja riasztotta meg a mocsár 
lakóit. Megkezdődött a Nagyrét értelmetlen lecsapolása. Sem 
akkor, sem azóta nem lehet 
elfogadható magyarázatot 
találni, miért volt erre szük
ség. Azonkívül, hogy elpusz
tult egy páratlan természeti 
érték, nem történt semmi. A 
munkálatok nem folytatód
tak, nem láttak hozzá a le
csapolt terület gazdasági 
hasznosításához. Sem szán
tóföld, sem erdő, sem üdülő- 
központ nem alakult ki 
helyén. Csak lecsapolták, 
annyi. Minden magyarázat 
és felelősségtudat nélkül 
egyszerűen kiszárították. A nagy vízrendészeti program részéhez 
tartozott a lecsapolás, mert a kiépült csatornarendszer átszelte a 
Radanováci-szántókat. Szikes laposokat, kisebb mocsarakat, 
tavakéit tettek tönkre rövid idő alatt. Lecsökkent a talajvíz szintje, 
csak a tavaszi olvadás után voltak láthatók kisebb belvizek, 
melyek május derekáig általában teljesen ki is száradtak.

Az öreg fűzfa mellett ásták ki a levezető csatornát, majd 
egy lapos medencét hoztak létre, ahonnan egy betonba öntött 
zsilippel szabályozták a lefolyó víz mennyiségét. Éveken át höm- 
pölygött a kristálytiszta lápi víz. Tavasszal, a magas talajvíz ide
jén, több nyáron alig csordogált, de ősszel újra megtelt a csator
na. Hosszú ideig szándékosan kerültem Makkhetes környékét,
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mert nem akartam elfogadni a szomorú valóságot. Azután mégis 
rászántam magam és egy kora őszi délutánon újra felkerestem a 
mocsarat. A sziget már nem volt sziget. Eltűnt körülötte a víz, így 
csak egy apró, környezetéből kiemelkedő dombocska fogadott. A 
tündérrózsák erős tövei még éltek a nedves talajnak köszön
hetően, a felszínre törő hosszú szárú levelek helyén rövid ko- 
csányú elkorcsosodott hajtásokat találtam. Nem virágoztak 
többé. A néhai csónakutat követve elindultam a mocsár belse
jébe, oda, ahova gyermekként nem tudtunk bejutni. Az ember 
nagyságú zsombékok között megfeneklett csónakokba, varsák
ba, halászhálók maradványaiba botlottam. Vizet nem találtam 
sehol. Elnéptelenedett a végtelen nádas. A Nagyrét felett csend 
honolt, mélabús, végtelen csend, a szomorúság és az elmúlás 
fájdalmas csendje.

Aszályos évek következtek. Csapadékszegény téli hónapok 
és száraz forró nyarak váltakoztak. Elmaradtak a tavaszi 
belvizek, a kiadós nyári záporok, a birkaáztató őszi esők. 
Lassacskán a vízhiánytól szenvedő megtépázott zsombék- 
oszlopok, elveszítve büszke tartásukat, mállásnak indultak és a 
napszárított hófehér csigáktól borított tőzeges talajra rogytak. A 
rekettyebokrokkal övezett partok irányából terjeszkedni kezdett 
a kőris és teljesen beborította az egykori gyékényesek helyét. A 
következő év tavaszán tűz pusztított a lápon és a lángok után 
csak néhány füstölgő üszkös csonk emléke utalt az elpusztított 
vízivilág hajdani gazdagságára. A végső döfés akkor érte a 
területet, amikor a központi részeket felszántották és beültették 
lucernával, illetve kukoricával. Sötét évek következtek nem csak 
a láp megmaradt foszlányaira, de ránk, emberekre nézve is. 
Elszegényedtek és szétestek a társadalmi vagyont képező nagy
birtokok és erdőgazdaságok. Megszűntek a szomszédos almaül
tetvények és az agyonmérgezett talajban csak igénytelen, 
agresszív gyomok tudtak fennmaradni. Az eredeti, fajokban 
gazdag növénytakaró sajnos már nem tudott regenerálódni. Az 
erdészet, erdőgazdálkodás helyett inkább fairtással kezdett 
foglalkozni, a szegény emberek pedig rendületlenül lopták a tűzi
fát, csúf sebeket ejtve a láp öreg fűz- és kőrisfáin. A vadászok 
idővel belátták, hogy a vadállomány víz nélkül maradt, de a 
lesüllyedt talajvízszint miatt kútszerű mély gödröket kellett 
ásniuk, hogy az özek és vaddisznók számára ivóvizet biztosít
sanak. Siralmas állapotokra u talt az itatókban gyülekező 
nagyszámú mocsári teknős látványa, de számukra ezek a vizes
gödrök jelentették a túlélés utolsó esélyét.



Ilyen szomorú sors jutott a makkhetesi Nagyrét hajdani 
gazdag, egyedi élővilágának. Szemünk láttára tűnt el a lápvilág, 
melyhez hasonló soha többé nem fog kialakulni. Nem csak a sok 
elpusztított növény- és állatfajt kell elsiratnunk, szegényebbek 
lettünk mi magunk is. A szívünk, lelkünk elfásult közönyét 
bizonyítja az a tény is, hogy szótlanul, szemrebbenés nélkül 
néztük végig a láp haláltusáját és félő, hogy a közeljövőben 
ugyanilyen közönnyel fogjuk szemlélni egyéb, egyetemes 
értékeink pusztulását is. Mindaddig míg ránk nem kerül a sor.



MADÁRSZIGETEK

Tavalyi háló szárad a parton.
Kis hullámnyelvek nyalják a betont. 
Palics... Térkép apró, szürke pont. 
Szeretlek, szép bácskai Balaton,
Fehér Ferenc: Vers a tóhoz

A Palicsi-tó élővilágának alakulása mindig is foglalkoztatta 
a közvéleményt, így a korabeli írásoknak köszönhető, hogy jól 
nyomon követhetők a jelentősebb változások. Már a századfor
duló évtizedeiben nem csak a szaklapok, hanem a napilapok is 
szívesen írtak a tóról. Érdekes eseményekről, vadászatokról, 
ritka trófeákról számoltak be, tükrözve a kor felvilágosult 
szellemiségét és lelkes érdeklődését természetes környezetük 
iránt. A hetvenes évek elején bekövetkezett természeti katasztró
fa következményeként lényegesen megváltozott a tó arculata és 
élővilágának összetétele, biológiai sokfélesége. Eltűntek a Ny-i ág 
összefüggő nádasai, a keleti partszakasz magas, meredek lösz
falai, a szikes kiöntések és velük együtt időszakosan, vagy 
végérvényesen visszahúzódtak a hozzájuk kötődő állatfajok is. 
Ugyanakkor a munkálatok során kialakult élőhelyek új otthont 
teremtettek olyan fajoknak is, melyek a területen korábban nem 
fordultak elő. A leglátványosabb ilyen újkori képződmény az a 
szigetcsoport, amely a második tóegységben alakult ki, létrehoz
va egy különös, egyedi világot, mely lebilincselő szépségével és 
páratlan fajgazdagságával ámulatba ejti az odalátogatót.

A Palicsi-tó eredeti állapotában a sekély vizű szikes, pusz
tai tavaink sorába tartozott. Ingadozó vízállás és a rendszeresen 
ismétlődő nyári kiszáradás jellemezte. Lúgos vizében nagy volt a 
nátriumsók felhalmozódása, így nagyon fontos élőhelyet jelentett 
a ritka, kipusztulás peremére sodródott sziki fajok számára. 
Mivel a mederben gyógyhatású iszapréteg halmozódott fel, a XIX. 
század derekán a városatyák egy gyógyfürdő kialakítását szor
galmazták. A fürdő kiépítésével megkezdődött az északi partsza
kasz urbanizációja és a tómeder formálása, kotrása, mélyítése. 
Amikor kiépült a városi csatornahálózat, szerencsétlenül a tóba 
irányították a háztartási és ipari szennyvizeket, melyek nagyban 
hozzájárultak a vízminőség fokozatos átalakulásához, rom
lásához. A tó nyugati, a  város alá nyúló ágában hasonló vi



szonyok uralkodhattak, mint a mai Ludasl-tó északi medrében. A 
kiédesedett víz kedvezett a nádasok terjedésének, idővel szinte 
teljesen beborították a szabad vízfelületet, az iszapréteg pedig 
egyre vastagodott. A szerves anyagokban gazdag híg iszap veszé
lyeztette az élővilágot, mivel bomlása során mérgező gázok ter
melődtek és elvonta tőlük a vízben oldott oxigén nagy részét. A 
természetes rendszer 1969-ben omlott össze és a tó vizét le
csapolták. Az elkövetkező években folyamatosan tisztították a tó 
kiüresedett medrét és teljesen eltávolították a felhalmozódott 
iszapot. Egy részét a partra, másik részét a meder középső részére 
kotorták. A munkálatok dr. Szöllősi Gyula és dr. Zolnai Albert 
szakmai irányítása mellett történtek, beleértve a szigetek tudatos 
kialakítását is, ily módon gazdagítva a tó elszegényedett élővilágát. 
A felújítási munkálatok sikeresnek mondhatók, mert miután 
feltöltötték a medret, a vízben és a szigeteken olyan bujasággal 
jelent meg az élet, hogy erre még a legnagyobb derűlátók sem 
számítottak. Az összepréselt iszap laza, porhanyós talajnak 
bizonyult és az elkövetkező évek során a szigetek nagy részét 
elmosták a hullámok. A kezdetben egységes földsáv rövid idő alatt 
négy kisebb részre tagolódott. A partokon időközben megjelent a 
nád és a gyékény, megvédve a laza partokat a további eróziótól. A 
szigetek fennmaradt részei a vízinövények védelmének köszön
hetik létezésüket. A négy sziget sokban különbözik egymástól, 
lakóik mondhatni évről évre változnak. A jellegzetes költő madár
fajokról neveztük el őket: a legnagyobb Hattyú, a kifli alakút a 
Réce, a kopár sziget a Sirály, a legkisebb pedig a Szarka nevet 
kapta. A csupasz iszapkúpokat ma már gazdag, dús növényzet 
borítja. A partok mentén nád- és gyékénysürűségek alakultak ki, 
a szigeteket különböző stádiumú gyomtársulások és fás ligetek 
borítják. A szigetek helyén a szanálás előtti időszakban nádasok 
húzódtak, bennük évről évre vegyes gémtelepek alakultak ki. 
Rafajlović Aleksandar tanár ú r kutatásainak köszönhető, hogy 
tudunk létezésükről. Vörös, üstökös és szürke gémek költöttek a 
bejárhatatlan ingólápos nádrengetegben, mellettük dankasirá
lyok és küszvágó csérek foglalták el a náduszadékot. A szigetek 
megjelenésével eltűntek a nádasok, és a gémek hosszú évekig 
nem költöttek Palicson.

Az újonnan kialakult szigetek kopárainak első lakói a 
dankasirályok és a csérek voltak. Néhány év leforgása alatt 
kialakult a Kárpát-medence egyik legnagyobb, több ezer párból 
álló sirálytelepe. Az első bokrok és fák megjelenésével új lakók 
érkeztek a tóra, a bakcsók. E kis termetű, fán költő gémféle 
általában a folyók galériaerdőinek vegyes telepein fordul elő.



Rövid időn belül száz párra nőtt állományuk, mely azóta is 
folyamatosan, szinte változatlan számban költ Palicson. A fás 
ligetek állapotától függően a telep gyakran változtatja helyét, 
egyik szigetről a másikra vándorol. A bakcsók a szürkület 
madarai. Hajnalban és alkonyatkor aktívak, napközben a fákon 
gubbasztanak. E tulajdonságukra utal népi nevük, a vakvarjú. A 
már kiüresedett fészkeiket foglalják el későn érkező rokonaik, a 
selyemgémek, melyek korábban is lakói voltak a tónak. Az ősi 
nádasokat elhagyva ma a szigetek nyújtanak a selyem-, vagy 
más nevükön üstökös gémeknek megfelelő és biztonságos 
fészkelési lehetőségeket. A vörös gémek kizárólag a nagy kiter
jedésű sűrű, öreg nádasok lakói. A szürke gémek bizonyos 
módon alkalmazkodóbbak nagy testű rokonaiknál, de ők inkább 
a vízparti erdőségek magas fáin költenek. Ritkán, mint ahogy 
tapasztaltuk a Palicsi-tó esetében, az összefüggő nádasokban is 
kialakulhatnak telepeik. A nagy kiterjedésű ősnádasok felszá
molásával végérvényesen megszűntek a költési feltételek e két 
gémfaj számára, így manapság csak táplálékszerzés céljából 
keresik fel a területet.

Kevés olyan élőhely van Vajdaság területén, ahol ilyen 
nagyszámú úszó- és bukóréce fordulna elő, mint Palicson. 
Március első felétől vonuló récecsapatok veszik birtokba a 
szigetek környékét. Még a költés előtt csónakkal járjuk be a 
területet, hogy megvizsgáljuk, mi történt a tél folyamán, meny
nyire károsultak a szigetek, hol kell védeni a partokat, hol vág
tak ki fáikat. Voltak évek, amikor nádból húztunk védőgátat, 
hogy a hulláimok ne mossáik szét a laza talajú partokat. A sirály
telepet letisztítjuk a bőséges madárürüléktől, az óriásra növő 
gyomoktól, hogy a talajon költő sirályok el tudják helyezni 
hevenyészett fészkeiket. Szemerkélő, hideg, márciusi esőben 
indultunk el, hogy felmérjük a szigeteket borító növényzetet, 
mivel a bolygatott területeken az agresszív, jövevény gyomok 
elnyomják az őshonos fajokat, így irtásukat időben kell elkez
deni. A legnagyobb szigeten fehér-, és rekettyefűz, valamint 
szürkenyár és feketebodza alkotta ligeterdő jött létre, de megje
lent egy nemkívánatos amerikai jövevény is, a zöld juhar, mely 
rohamosan szorította ki az őshonos fákat, bokrokat. A ter
jeszkedés ütemét akartuk felbecsülni, és hogy intézkedéseket 
javasoljuk a káros folyamat megfékezéséhez. Csónakunk nem 
keltett nagyobb riadalmat a madarak között, így kényelmesen 
figyelhettük a vadrécék pihenő csapatait. Kanalas récék nyugta
lan, tarka csapatai köröztek felettünk, elvegyülve az éppen 
érkező apró termetű böjti récék népes társaságával. A békés
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barátrécék csak kissé úsztak távolabb, mert a gyönyörű 
nászruhás hímek már a tojók kerülgetésével voltak elfoglalva, 
bár a tojásrakás ideje csak májusra esedékes. Fekete fehér tol
lazatú récecsapat jelent meg a vízen, a hímek fején kontyos toll- 
bóbita. Kontyos récék voltak, melyek 1985 óta költenek a tó 
védett szigetein. A kontyos réce jelenléte azért érdekes, mert 
hegyvidéki faj lévén alföldi költése nagyon ritka jelenségnek 
számit. A magyarázatot sajnos ma sem tudjuk pontosan. Nagyon 
megörültünk, amikor megpillantottuk a cigányrécék érkező 
csapatát. Számuk az utóbbi években rohamosan csökken, így 
Európában a fokozottan veszélyeztetett madárfajok kategóriájá
ba sorolták. A palicsi és a ludasi állomány ezért nagyon jelentős 
a faj megmentésének szempontjából. A bütykös hattyúk már 
párba álltak, területet foglaltak és a hímek felborzolt tollazattal 
udvaroltak a kiszemelt tojóknak. Amikor túl közeire eveztünk 
hozzájuk, hatalmas robajjal emelkedtek a levegőbe és szárnyaik 
suhogó hangja felriasztotta a szigetek lakóit. 1984-ben jelentek 
meg először a tavon és kecses szépségük miatt szinte jelképpé 
váltak. A környékbeliek nagyon megkedvelték a vadhattyúkat, 
télen rendszeresen etetik őket. Jelenleg négy-öt pár költéséről 
tudunk, de mivel terjeszkedő agresszív madárról van szó, mely a 
récék táplálék- és fészkelő konkurense, természetvédelmi szem
pontból nem lenne jó, ha számuk tovább növekedne. Kerce-, 
csörgő, kendermagos és nyílfarkú récék csapatai mellett haladva 
érkeztünk a szigethez. A kiserdő fáin a gémtelep kissé megviselt, 
előző évi fészkei díszítették a fák csupasz koronáját. A fészkek 
alacsonyan épültek, mivel a szigeten nem élnek ragadozók, így a 
madaraknak nem kell attól tartaniuk, hogy valami elrabolja 
pelyhes fiókáikat. Egy ragadozó nyomait azonban sikerült 
felfedezni, de ő nem madarakkal, hanem kizárólag halakkal 
táplálkozik. A vidra kotorékát sikerült felfedezni. A bejárat egy 
rekettyebokor vízbe nyúló gyökerei között rejtőzött, körülötte 
kitaposott ösvények, táplálékmaradványok, pikkelyekkel és hal
csonttal teli ürülék volt látható. Korábban nem éltek vidrák a 
szigeten, így jelenlétük csak növelte a terület értékét és a ter
mészetvédelem fontosságát. A következő szigeten más kép 
fogadott bennünket. Ott szinte kizárólag dankasirályok éltek, de 
sajnos megtelepedett a vándorpatkány is, jó úszók révén 
számára a víz nem jelentett akadályt. Költés idején nagy 
pusztítást végeznek a védtelen tojások és a fiókák között. A 
sirálysziget talán legértékesebb jövevény faja a szerecsensirály, 
amely 1986-ban jelent meg a telepen. Szlivka László bácstopolyai 
biológus már a korábbi években is látott repülő madarakat, de



bizonyított költése erre az évre tehető. Gergely Jóska barátommal 
gyűrűzés céljából látogattuk meg a szigeteket. Évente csak egy 
alkalommal, mivel a tudomány és a természetvédelem számára 
hasznos jelölőmunka sajnos kárt is okozhat a népes, sűrűn 
lakott kolóniában, így őrizve a szigetek nyugalmát, a minimumra 
próbáljuk csökkenteni a zaklatások számát.

Amikor csónakunk a parthoz közeledett, hirtelen elcsön- 
desedett a hangos madárváros és a rémült madarak hangtalanul 
emelkedtek a magasba, de ahogy partra szálltunk, egy csapásra 
kirobbant a fülsüketítő ricsaj. Mint apró vadászgépek, a bátor 
madarak zuhanórepüléssel támadtak az óriás méretű beto
lakodókra, és híg ürülékükkel kitartóan bombáztak bennünket. 
Volt olyan eset is, amikor -  a pelyhes fiókok gyűrűzését befe
jezvén -  hirtelen felálltunk, nem kerülhettük el a fájdalmas 
találkozást. Óvatosan lépkedve a fészkekkel borított laza talajon 
nemigen figyeltük a felettünk köröző dühös sereget, de egyszer 
csak különös előérzettet követve, szinte azonos időben vettünk 
észre egy koromfekete fejű sirályt, amint éppen fészkéről rúgta fel 
magát a levegőbe. Igen, ő az a szerecsensirály -  néztünk össze és 
azonnal a fészek felderítésére indultunk. Nem volt könnyű dol
gunk, mert a tojások alig különböztek a dankasirályok barnásan 
pettyezett tojásaitól. Idővel azonban rájöttünk, hogy a szere- 
csenek fészkeiben mindig van toll, a tojások pedig inkább szürke 
alapon, feketén pettyezettek. Azon a számunkra feledhetetlen 
napon egy tucat fészket találtunk, szinte minden szigeten költött 
néhány pár szerecsensirály. így első ízben bizonyítani tudtuk, 
hogy hazánkban is költ e ritka, keleti elterjedésű sirályfaj. Az első 
párok valószínű a Szegedi Korom szigetről származhattak, ahol 
még a hetvenes évek elején telepedett meg néhány pár. Az évek 
múlásával növekedett a palicsi telep, volt időszak, amikor Európa 
egyik legerősebb állományát jelentő, akár negyven költő párt 
számláló telep is létezett Palicson. A szerecsensirály hazánk, de 
egyúttal a Kárpát-medence legritkább madarai közé sorolható, de 
szerencsére az utóbbi években Vajdaság más vizein is mind 
gyakrafcban találkozhatunk vele.

A költési időszakot követően fiókáikat nevelő, etető, 
vezetgető madárcsaládokkal találkozhatunk mindenütt. Sirályok 
ricsajától hangos a tájék, különösen ha egy-egy barna rétihéja 
lopakodó árnyéka közeledik. A bakcsók nem keltenek riadalmat 
a telepen, pedig ők is gyakran ellopnak egy-egy pihés fiókát. Nyár 
végére a vedlő madarak tollai lepik el a vizet és vonulás előtti 
csapatok gyülekeznek a szigetek körül. Az őszi vonulás kezdetén 
először a böjti récék ezrei gyülekeznek, majd a kisvöcskök népes



csapatai követik őket. Október közepén érkeznek az első északi 
réce- és vadlúdcsapatok, melyek a fagyokig itt tartózkodnak, 
bőségesen táplálkozva a tócsagaz víz alatti legelőin. A vonuló 
szárcsák ezres tömegei keresik fel ilyenkor a madárszigetek 
csendes lagúnáit. A vastag jégréteg kialakulásáig sokszínű 
madáregyüttes kavarog a szigetek felett, mely általában január 
folyamán elvonul és a tavaszi olvadásig nyugalom honol a 
szigetek környékén.

A madárszigetek is gondozást, ápolást igényelnek. 
Nagyobb viharok óriási károkat tudnak okozni, egész part
oldalakat sodornak el védtelen részeken, így a szigetek területe 
évről évre csökken. A burjánzó nád és gyomfajok benőtték a 
fészkelésre alkalmas kopárokat, így az utóbbi években a fészkelő 
sirályok száma is érezhetően csökkent. Manapság a szerecsen- 
sirályoknak is már csak néhány példánya költ a szigeteken, 
ezért nagyon fontos természetvédelmi feladat a nád irtása, a 
gyomok borítása, valamint a partoldalak védelme.

A mesterségesen kialakított szigetek ma gazdag, értékes 
részét képezik a palicsi természetvédelmi területnek, ezért foko
zott figyelmet igényel állapotuk rendszeres ellenőrzése. Aktív 
védelmük helyet kell hogy kapjon a tó egészére vonatkozó 
területfejlesztési és kezelési programokban egyaránt.



A VIZEK JÓSÁGOS SZELLEMEI

Mozdulatlanul álltam egy terebélyes nádcsóva takarásában, 
amikor egészen váratlanul egy vidra bukkant fel mellettem. Csak 
a feje emelkedett ki a vízből, tenyérnyi hallal a part felé igyekezett. 
Szinte hangtalanul kúszott ki a nedves fövenyre, ahol azonnal 
hozzálátott zsákmánya elfogyasztásához. Nem mertem lélegezni 
sem, csak szemem sarkából figyeltem a történéseket. Micsoda 
ritka pillanat vidrát látni fényes nappal! A találkozás öröme 
melegséggel töltötte el szívemet, hiszen már hosszú évek óta 
kísértem a vidrák sorsát, követtem útjukat, figyeltem nyomaikat, 
olykor még hangjukat is hallottam, de az állatot meglesni 
sehogyan sem sikerült.

A vidrák mindig is nagy tiszteletet élveztek* a vadászok és a 
természetbúvárok körében. Titokzatos lények. Ők a mocsarak 
láthatatlan, jóságos szellemei, föld alatti járataikból alkonyaikor 
bújnak elő, és csatlakoznak az éjszaka árnyaihoz. Számtalan 
átvirrasztott éjszakán lestem őket a tanya alatti stégről; holdvilá
gos éjjeleken pedig hangtalanul suhanó csónakkal próbáltam 
közelükbe kerülni, hasztalanul. Reggelre persze kiderült, hogy 
mégiscsak jártak a kert alatt, mert nyomot azért mindig hagytak 
maguk után. Szándékosan, ravaszul, mondhatnám  pajkos 
pimaszsággal.

Emlékszem az első találkozásra, mely egy augusztusi éjsza
kán történt a ludasi táborok egyikén, amikor autóval mentünk 
hálóellenőrzésre. Hirtelen két fiatal vidra jelent meg a lámpák 
fényében, és hosszaséin futottak előttünk. Nem riadtak el, mintha 
csak játszadoztak, kergetőztek volna velünk. Maradandó élmény 
volt a találkozás a hullámzó mozgású, csillogó hátú vidám álla
tokkal. Vártam a folytatást, de éveken át nem történt semmi. A 
második találkozás egy zimankós januári reggelhez fűződik, 
amikor dideregve gubbasztottam a Szúnyogcsárda deszkafalá
nál, figyelve a kóborló barkóscinegék téli viselkedését. Egyszer 
csak a tó jegén egy furcsán mozgó fekete pontra lettem figyelmes. 
Távcsövemmel könnyedén felismertem a vidrát, amint magasra 
tartott fejjel izgatottan futkosott egyik nádcsomótól a másikig.



Nagy testű hím állat volt, párzási idő lévén valószínűleg nőstény 
után szimatolt. Egészen megközelítette a partot, így sikerült 
lencsevégre kapnom a szerelemtől elvakult, mámoros gavallért.

Az európai vidrák éjszakai állatok, nappal csak ritkán 
kerülnek szem elé. Vízben élnek, mozgásuk szinte a tengeri 
fókákkal vetekszik. Csaknem kizárólag halakkal táplálkoznak, de 
elfogyasztanak minden ehető vízi állatot. Otthonukat a meredek 
partoldalba vájják, melynek bejárata mindig a víz alatt van. Mivel 
természetes ellenségük nincs, szaporulatuk csekély, általában 
csak 2-3 fiat hoznak a világra. A felnőtt vidrák magányos állatok, 
de a családok együtt maradnak ősz végéig. Értékes bundájukért 
és halpusztításuk miatt kíméletlenül vadászták őket, ezért 
állományuk Európa-szerte aggasztóan megfogyatkozott. Nehezen 
viselik a vizek elszennyeződését, különösen a mosóporok jelen
léte okoz komoly károsodást, mivel vízhatlan bundájukról leold
ják a védő zsírréteget. A hazai állomány sorsáról keveset tudunk, 
de szerencsére vidékünk álló- és folyóvizeiben még szép számban 
élnek vidrák. Előszeretettel telepszenek meg a halastavak náda
sainak rejtett zugaiban, ahol jelentős károkat okozhatnak a 
halállományban. Fontosak számukra a folyó- és csatorna
medrek, melyek különböző vizes élőhelyeket kötnek össze, így a 
természetes tavak és a mesterséges víztározók vidrái szoros 
kapcsolatban állnak egymással. Kóborlásaikról halpikkelyekben 
és halszálkákban gazdag ürülékük árulkodik, melyet mindig 
kiemelkedő pontra helyeznek. Mivel nem alszanak téli álmot, a 
legnagyobb hidegben is táplálék után kutatnak és a jeget borító 
friss hóban gyakran találkozhatunk jellegzetes lábnyomaikkal. A 
befagyott tórészeken a pézsmapocok várait veszik bérbe, és segít
ségükkel közlekednek a jégpáncél alatt. Ilyenkor a jámbor pézs
mát, amely egész ősszel szorgosan építgette várát, gyűjtögetve a 
fiatal nádhajtásokat, durván kilakoltatják. A legtöbb vidra azon
ban a téli hónapokra olyan jégmentes csatornát vagy mocsarat 
választ, ahol szabadon vadászhat, és nem kell attól tartania, 
hogy a nagy hidegben a víz hirtelen befagy. Biztonságos vidra
telelő a Ludasi-tó északi része, mely még a legkeményebb januári 
hidegben sem fagy be. Aktív vadászterületükről a parton 
szerteszét heverő haltetemek árulkodnak. A halakat gyakran 
csak részben fogyasztják el, sok esetben csak a legnagyobb 
tápértékű belső szerveket és az agyvelőt eszik meg. A vidrák csak 
tiszta vizű halban gazdag élőhelyeken telepszenek meg, ezért 
jelenlétük a terület jó természetes állapotát tükrözi.

Lélegzetvisszafojtva figyeltem a vidra minden mozdulatát, 
de akkor egy hím barkóscinege jelent meg fejem magasságában



és izgatottan pityegett. Nem tágított és fokozatosan megele
venedett körülöttem az addig szelídnek vélt nádas. Mindenfelől 
fészkeiket védelmező, bősz cinegék érkeztek és nemtetszésük 
jeléül mind hangosabban szidalmaztak. Vidrám, persze felfigyelt 
az izgatott madarakra, gyanút fogott és megszakítva reggelijét, 
nyomtalanul eltűnt a mocsár sűrűjében. Nem bántam, hogy el
megy, legalább nem riadt meg tőlem és továbbra is biztonságban 
érezheti magát a lápvilág háborítatlan rengetegében.

Tavasz volt, április. Fölöttem rétihéják rótták végtelen 
köreiket, a vízben udvarló vöcskök fröcskölődtek, a közelben, egy 
nádszálra kapaszkodva, tücsökmadár ciripelt rendületlenül. 
Kimásztam a partra, levetettem mellcsizmáimat, és elégedetten 
heveredtem le a sarjadó fűre, átadva magamat a boldog áhítat
nak, melyet csak az örök természet szentélyén élhet át az ember 
őszintén, tisztán, igazán.

Vidra



GÉMEK

A Vajdasági Madártani Egyesület néhány évvel ezelőtt indí
totta útjára a gémprogramot. A felmérés elsődleges célja a tar
tományunk területén található aktív gémtelepek felkutatása volt 
és hogy megtudjuk, milyen számadatokkal jellemezhetők a mai 
állományok. Célunk volt még, hogy sok lelkes fiatalt gyűjtsünk 
magunk köré, hogy megismertessük velük a kemény terepi 
kutatómunka egyedi varázsát, és hogy rám utassunk a ter
mészetes élőhelyek aggasztó állapotára és védelmük mielőbbi 
rendezésének szükségességére. A Vajdaságban nyolc gémfaj költ. 
A bölömbika és a törpegém kivételével népes költőtelepeket hoz
nak létre, ahol több száz vagy akár ezer pár egymás szomszéd
ságában neveli utódait. Éber, óvatos madarak révén telepeiket 
leginkább a nagy folyókat övező ártéri erdőségekben vagy a 
tavak, mocsarak sűrű nádasainak legeldugottabb, ember által 
ritkán látogatott helyein alakítják ki, ezáltal sok fejfájást okoznak 
még a legelszántabb kutatóknak is.

A felmérés kapcsán kerestük fel a Ludasi-tavat, melynek 
nádasaiban országunk egyik legismertebb és talán legtöbbet 
kutatott gémtelepe van. Neves madárkutatónk, Csornai Richárd 
(1903-1984) említi először a vegyes kolónia létezését. Később 
Rafajlović tanár úr hasonlítja össze a palicsi teleppel, mígnem 
Mikuska József, a hajdújárási születésű ornitológus 1960-ban 
részletes leírást ad a ludasi költőállomány jellegéről. Mikuska 
mellett Szlivka László, Fernbach János és Lakatos János is 
éveken át fémgyűrűkkel jelölték meg a gémfiakat és munkájuk
nak jóvoltából sok-sok adatunk van az őszi-tavaszi vonulás 
menetéről, telelő területeik távolságáról, földrajzi fekvéséről.

Miután ellenőriztük felszerelésünket, ami fényképezőgép
ből, jelölőgyűrűkből és jegyzetfüzetből állt, nekivágtunk az irdat
lan nádrengetegnek. Csónak használata a sűrű nádasban nem 
jöhetett számításba, így csizmás lábban araszoltunk a telep vélt 
helyének irányába. Hogy mennyire volt pontos helyhatározó becs
lésünk, az csak később derült ki. Derékig gázoltunk az algazöld 
vízben, melyet a felkavart iszap azonnal szürkésfeketére változ



tatott. A mélyebb részeken mellmagaságig ért a vízszint, ilyenkor 
cuccainkat fejünk felett vittük. Amikor pihenőt tartottunk, elég 
volt csak néhány perc csend ahhoz, hogy előbújjanak a nádas 
félénk lakói, hogy kíváncsian megszemléljenek minket, 
jövevényeket, melyekhez hasonlókat még sohasem  láttak. 
Legalábbis a nádas közepén nem. A legbátrabbak a barkóscinege 
hímek voltak. Vakmerően védték nádzsombékra épített fészkeiket 
a hatalmas testű betolakodóktól. Egy vastag nádszál magaslatán 
a derék nádirigó kétkedve szemlélődött, egy-egy visszafogott 
strófával jelezte nemtetszését, amiért megzavartuk fészkének 
nyugalmát. Ösztöneit követve énekével figyelmeztetett bennün
ket, hogy átléptük udvarának kapuját, amihez ő nem adott 
engedélyt, ezért jobb lenne, ha mihamarabb távoznánk. Aztán 
hirtelen elcsendesedett a nádas. Árnyék suhant át felettünk. Egy 
barna rétihéja imbolygó repüléssel pásztázta á t a kotús gyé
kényeseket. Fittyet hányva az ormótlan emberek jelenlétére, a tó 
minden lakója csak a ragadozóra figyelt. Jól tudták, hogy a réti
héja éles látását nem kerülheti el semmi, kíméletlenül lecsap 
minden gyanús rezdülésre. Elég egy suta, óvatlan mozdulat, vagy 
elkésett rugaszkodás és mindennek vége. Elsősorban a tapasz
talatlan, fiatal madarak esnek áldozatul, pedig génjeik mélyén ott 
lapul az ősi ellenség felismerésének lehetősége. Ösztönösen 
menekülnek a héjáktól, karvalyoktól, sólymoktól, még akkor is, 
ha előtte sohasem láttak ragadozó madarat. A tapasztalat, az 
éberség, a más lakók viselkedésének ismerete az öreg példányok 
oldalára billenti a mérleget, ezért ők ritkábban kerülnek a réti
héja karmai közé. Tovább haladtunk a tócsagaztól sűrűsödő mo
csárban, amikor végre gyors egymásutánban vörösgémek rúgták 
fel magukat a magasba. Megvan a telep, örvendeztünk, de korai 
volt ujjongásunk, mert csak egy kisebb, 20-30 párból álló 
kolóniára bukkantunk. Üres fészkek fogadtak bennünket, a 
fiókák már kirepültek vagy elbújtak a nádasban. Folytattuk a 
kutatást. A víz mind mélyebb lett, mellcsizmáin már teljesen 
elmerültek. A belső tavak is fokozatosan elvesztek, benőtte őket 
az elbiirjánzott nád. A vízben már nem tudtunk tovább haladni, 
ezért felkapaszkodtunk a nádcsóváikra, magunk alá törve a nád
szálakat, négykézláb kúsztunk előre. Magas, zöld falak vettek 
körül bennünket, nád mindenütt. Összeolvadt az ég a földdel, a 
mezők zöldje a mocsár páráival, és a part távoli vonalát már csak 
sejteni lehetett. Felettünk már magasan ragyogott a nap, 
kíméletlenül ontva perzselő melegét. A nádcsomókon pihegve jog
gal tettük fel a kérdést, ha itt, a Pannon-alföld mocsárvilágában 
ilyen nehézkes a kutatók munkája, akkor milyen kalandokban



lehet részük a trópusi esőerdőket tanulmányozó kollégáknak? Ez 
maga a pokol, a zöld pokol, ahol az ember csak a saját erejére, 
kitartására és leleményességére hagyatkozhat. Tanakodtunk, 
vajon melyik irányba törjük tovább a nádat, hol lehet a központi 
telep. Amikor már a feladás, a visszavonulás gondolata foglalkoz
tatott bennünket (ahogy lenni szokott), váratlanul megrezzent a 
nád és apró gémfiókák kíváncsi tekintete lesett ki ránk a fél
homályból. Őszinte örömmel üdvözöltük a pelyhes csúfságokat.

A ludasi vegyes gémtelep a múlt század ötvenes éveiben 
alakult. Ma legnagyobb számban vörös és selyemgémek lakják, 
de voltak évek, amikor szürke gémek és bakcsó is sikeresen 
költöttek a biztonságos nádasokban. Hozzáláttunk a fészkek 
feltérképezéséhez és a fiókák jelöléséhez. A munka feledtette 
velünk a pokoli hőséget, a bűzös mocsárszagot, még a vérszívó 
szúnyogok sokasága sem zavart bennünket. Égszínkék tojá
sokkal teli fészkeket, frissen kelt hófehér cseppségeket, fejlett tol
lazatú repülős fiatalokat rejtegetett a telep. Mivel a tojásrakás 
nem történik azonos időben, ezért egy-egy madárfaluban szinte 
minden korosztállyal találkozhatunk. Mint egy nemzetközi rep
téren folyamatosan érkeztek a táplálékkal megpakolt szülők, 
melyeket reszelős hangú, türelmetlen fiók csőrök fogadtak. A 
nagy forgatagban senki sem tévedett, irányító torony nélkül is 
pontosan saját fészkeikre landoltak, melyek első pillantásra 
szinte semmiben sem különböztek egymástól. A gémek persze 
nem emberi szemmel látják a világot, éles szemük mellett hallá
suk is segíti őket pelyhes fiókáik felismerésében. Hetven vörös
gém fészket találtunk, létszámuk stabil, évek óta nem változik. 
Telepük laza, az egyes párok szétszórtan fészkeltek a nádasban, 
nem lehetett az egyik fészekről a másikra rálátni, mint a 
nagykócsag -  vagy a kanalas gémek esetében. A fészkek derékba 
tört öreg avas nádszálakra épültek, aljzatuk 0,5-1 m-re 
helyezkedett el a víz fölött, ezért egy-egy fészek alatt más fajok 
(például szárcsa, vízityúk, törpegém) is megépíthették fészküket. 
A Madártani Egyesület felmérése alapján Vajdaságban 27 vörös 
gém telep található mintegy ezer költő párral. Legnépesebbek 
(70-200 pár) a becsei, barandai és a ludasi állományok. Az euró
pai vörös gémek mintegy 11%-a él Vajdaság területén. A vonulási 
útvonalakról és a telelőterületek földrajzi helyéről még nem 
alakult ki teljes kép. A megjelölt madarak megkerülései alapján 
ősszel a vörös gémek egy része keletnek indul, másik részük 
pedig délnek veszi az irányt. Ezt törökországi, illetve olasz és 
szicíliai visszajelzések bizonyítják. Legtávolabbi adatunk, mely a 
4680 km fekvő Maliból származik, sírról tanúskodik, hogy a telet



Szürke gém



Nyugat-Afrika mocsaras partvidékén töltik. Az üstökös gémek is 
általában más gémfajokhoz társulva kisebb telepeken költenek. 
Fészkeiket a nagy telep közepén szigetszerű elkülönülésben, 
letört nádszálak tetején egymás közelében találtuk. Leggyak
rabban fákon költenek, ritkák a nádasokban kialakult kolóniák. 
Negyven fészekaljat számláltunk meg. Mikuska József adatai 
alapján a múlt század hatvanas éveiben a ludasi telepen még 
120 pár költött. Az üstökös gém kontinensünkön vissza
szorulóban van, Nyugat-Európa több pontjáról már teljesen 
eltűnt. A felmérés alapján Vajdaság területén jelenleg mintegy 
400-450 pár üstökös gém költ 11 telepen. Legnépesebbek 
(120-140 pár) a becsei és a dubováci állományok. A sokéves 
gyűrűzésnek köszönhető, hogy fokozatosan kirajzolódtak már 
vonulási útvonalaik, de telelőterületeikről vajmi keveset tudunk. 
Az eddigi megkerülések szerint Olaszországon és Máltán 
keresztül érik el Észak-Afrikát (Líbia 1425 km). A telet a vörös 
gémekhez hasonlóan a nyugat-afrikai régióban tölti (Nigéria 
4500 km). A vajdasági állomány egy része azonban keleti irány
ba indul szeptemberi útjára és a téli időszakban a Nílus völ
gyében vadászgat (Egyiptom 1600 km).

A szürke gémek a múlt század hatvanas éveiben még szép 
számban költöttek Ludason, de azóta csak táplálkozás céljából 
látogatják a madárrezervátum területét. Vajdaságban jelenleg 
mintegy 30-35 telepről van tudomásunk a költőállomány nagy
sága 1700-2000 pár. Legnépesebbek (150-250 pár) a pancsovai, 
moholi és a kanizsai kolóniák. Vonuló madár, de az utóbbi 
évtized kevésbé kemény telein nagyobb számban át is telelt. Őszi 
vonulása szeptember végére, október elejére esik. Ebben az 
időszakban csapatosan gyülekezik a nagyobb halastavakon, 
ahol ilyenkor több száz példány is megfigyelhető. Olaszország és 
Szicília földhídjain kelnek át a Földközi-tengeren. Nagy 
részüknek a mediterrán térsége jelenti vonulásuk végállomását 
(Tunézia, Alzsír 1770 km), de sokuk délnyugatra folytatja útját 
(Mauritánia 4200 km, Mali 4400 km, Ghána 5040 km) és 
Nyugat-Afrika síkságain maradnak a következő év februárjáig, 
amikor megkezdik gyorsított ütemű tavaszi vándorlásukat euró
pai költőterületeik irányába. A felmérés során nem bukkantunk 
rá a szürkületkor aktív bakcsó fészkeire, pedig a szakirodalom
ból tudjuk, hogy korábban nagy számban költöttek a ludasi 
nádasokban. Valószínű, hogy a hetvenes évek végén a ludasi 
gémek egy része a palicsi madárszigetekre költözött. A bakcsó, 
vagy más nevén vakvarjú jelenleg Vajdaság leggyakoribb gémfa
ja. Húsz telepen költ az 1900-2300 párból álló állomány.



Legnagyobb számban (350-400 pár) a becsei és a barandai halas
tavakon, valamint a dubováci mocsarakban költ. Ősszel szeptem
ber folyamán kezdi meg eleinte inkább táplálkozó kóborlását. Az 
üstökös gémhez hasonlón a telet Nyugat-Afrikában tölti (Mali 
4400 km, Szenegál 4680 km, Nigéria 3682, Ghána 4410 km), de 
egy részük keletre a Nílus völgyébe vándorol (Egyiptom 1880 km). Ez 
a kettősség azt bizonyítja, hogy Vajdaság területére a jégkorszak 
után mindkét irányból történt letelepedés.

Visszafelé más utat választottunk. Egy bodzabokrokkal 
benőtt apró szigeten rövid pihenőt tartottunk, majd a Körös
patakot átszelve értünk partot. Kalandos akciónkat ugyan siker 
koronázta, de igazán nem tudtunk örülni eredményeinknek. A tó 
aggasztó állapota és a fogyatkozó gémtelep cselekvésre ösztökélt 
bennünket, de tudjuk, hogy ehhez mi természetvédők még túl 
kevesen vagyunk. Egyedül pedig nem megy.



MADARAK A KERTBEN

Kertünk ma hangos tengelic-tanya, 
az erdőn pintyszó cseng és cinkeszó 
csetteg, de már nótát indítana 
a barkás fűzőn egy h évült rigó.
A mandulafán víg szajkó rikolt.
Áprily Lajos: Madarak zenéje

Néhány évtizeddel ezelőtt a szántó-vető ember mindenna
pos kapcsolatban állt a természettel. Figyelte az időjárás vál
tozásait, a növények fejlődését, az állatok, s köztük a madarak 
viselkedését is. A hajnali madárfütty, madárcsicsergés hozzátar
tozott az életéhez. Tsmerte a fészkelő helyeket, tudta, hogy 
melyik fészekben hány fióka van, mikor kezdenek repülni a 
fecskefiak; télen kiakasztott egy kis maradék szalonnát, dióbelet, 
és tavasszal az eget kémlelve várta vissza a gólyát. Napjainkban 
már nem ilyen szoros a kapcsolat a madárvilággal, de a kertben, 
a ház körül megjelennek a rigók, a cinegék, a fecskék. Segítsük 
az énekes madarakat, hisz nemcsak szépségükkel, vidám 
csivitelésükkel üdítenek fel bennünket, szorgalmas hernyó-, 
bogár- és kártevő-pusztító tevékenységük sem jelentéktelen.

Az öreg budárház felől ékes madárdal szólt. A változatos 
trillákat magasan sípoló füttyök követték. Rövid szünet után 
már a mezsgyén álló rőzserakás tetejéről hangzott fel újra a hívo
gató szerelmi dal. Kis idő múltán párja jelent meg az udvarló 
kakasnak és önfeledten kergetőztek a rügyektől duzzadó tavaszi 
kertben. A hantmadarak nászát figyeltem szőlőskertünk csendes 
rej tekén, melynek nyugalmát csak az időnként felhangró pesti 
gyors zakatoló moraja zavarta meg. Gyermekkoromban, amint 
meghallottam a mozdony sikoltó füttyét, mezítlábasán rohantam 
a forró homokon át a kert végébe és boldogan integettem a 
robogó masinának. Az ismeretlen utasok egyike-másika olykor 
mosolyogva visszaintett. Órákon át ültem a hatalmas diófa tere
bélyes ágain, figyeltem a körülöttem zajló életet. Meglestem az 
óvatos kakukkot, a jámbor gerlét, de még a lopakodó karvalyt is. 
A sűrű lobok árnyékából jól láthattam a pumpás kút alatti 
betonvályút, melyben mindig hagytunk tiszta vizet. Oda járt inni és 
fürödni a környék összes madeira. Csak később értettem meg, 
mennyire fontos egy-egy itató kialakítása és rendszeres fenn
tartása különösen a nyári kánikula idején.



Kertünk közelében egy elhagyatott gyümölcsös állt. A 
Csordaút közelségének köszönhető, hogy egy idő után a városból 
szemetet kezdtek odahordani az emberek. Volt abban az öreg 
gyümölcsösben mindenféle kacat, többek között nagyobb méretű 
konzervdobozok is. Egyik sétám során a szánalmas, szívszorító 
képet hetyke madárka, egy csengő hangú széncinege vidította fel. 
Csőrében táplálék volt, egy darabig feszülten figyelt, majd eltűnt 
a földön heverő bádogdobozok egyikében. Utánajártam a dolog
nak és legnagyobb meglepetésemre fiókákkal teli fészekre 
bukkantam. Mivel a kertek, szőlők, gyümölcsösök számos madár
fajnak biztosítanak kedvező életteret, és nagyon sokan élnek is 
ezzel a lehetőséggel, pontosabban élnének, mert általában hiá
nyoznak a feltételek a sikeres fiókaneveléshez. Különösen 
vonatkozik ez az odúlakó fajokra, mert a szorgos gazdák nem 
tűrik az öreg, odvas fákat. A leleményes cinegék tehát feltalálták 
magukat és rendhagyó módon, a talajon, egy teljesen mester
séges közegben, egy fémdobozban tojták le tojásaikat. Jó ötletet 
adott a felfedezés, és az ötliteres konzervdobozokból mesterséges 
fészekodúkat kezdtem gyártani. Diákjaim segítségével erdő
széleken, kertekben, parkokban helyeztem el őket. Bevált az olcsó 
megoldás, így éveken át sok-sok cinkefióka neveledett fel a 
szemétre szánt mihaszna dobozokban. Az odúlakók megtele
pítését tehát megfelelő méretű mesterséges odúk vagy költőládák 
kihelyezésével oldhatjuk meg. A legkönnyebben telepíthetők a 
széncinegék, számukra 32 mm átmérőjű bejárónyílást kell 
kialakítani. A cinegéknek szánt odúkat gyakran mezei verebek 
foglalják el, de ne féljünk a verebektől, hiszen költés idején 
rengeteg hernyót pusztítanak el, jelenlétük tehát kifejezetten 
hasznos a kertben. Budárházak eresze alá kihelyezett nyitott 
nyílású odúval, vagy deszkalappal csalogathatjuk kertünkbe a 
reszelős hangú, kecses küllemű házi rozsdafarkút. Az eredetileg 
hegyvidéki faj a közelmúltban, mintegy fél évszázada, húzódott le 
az alföldre. Az új téglaépületeken telepszik meg előszeretettel, 
mert ezek őshazája szikláira emlékeztetik a kedves, barátságos 
madalat. Régebben nem volt ritkaság az öreg odvas gyümölcsfák
ban költő búbosbanka sem. A természetes odúk hiányában ma 
m ár inkább padlásokon, eresz alatt költenek, de számuk 
rohamosan csökken. Nagyobb kertek csendes mezsgyéire kihe
lyezett, nagyméretű odúkkal elősegíthetjük sikeres költésüket, és 
sokat tehetünk e sérülékeny faj fennmaradásának érdekében. 
Tágasabb odúban és a házak cserepei alatt költenek a seregélyek, 
melyek fiókanevelésük idején nagyon hasznos madarak, mert 
nagy mennyiségű kártevő rovart semmisítenek meg. De a





fészküket elhagyó, csapatokba tömörülő fiatalok rákaphatnak az 
érő cseresznyére, nagy veszteséget okozva a mezőgazdaságnak. 
Az őszi seregélycsapatok északról érkeznek, és előszeretettel 
dézsmálják meg a szőlőskerteket. Ellenük hatékonyan csak 
folyamatos riasztással tudunk védekezni. Kiváló riasztó lehet, a 
nagy szemekkel ellátott bagoly alakúra formázott madárijesztő is, 
mert a seregély ösztönösen felismeri ősi ellenségét, és messzire 
elkerüli azt. Egyik noszai gyümölcsös cseresznyefáján erdei füles
bagoly nevelte fiókáit. Abban az évben egyetlen seregély sem 
mutatkozott a kertben.

A természetes odúkat a harkályfélék készítik. A múlt század 
harmincas éveiben jelent meg vidékünkön a balkáni tarkaharkály, 
mely szinte kizárólag az ember közelségét keresi, így ő lett a 
kertek igazi ácsmestere. Közeli rokona, a nagy tarkaharkály, az 
erdei madár kertekben csak télen jelenik meg. A balkáni tarka- 
harkály előszeretettel építi odúit az öreg eperfák törzsébe, melyek 
kis számban ugyan, de még láthatók a falusi házak tágas 
udvarain. Az eperfák lombkoronájában gyakran szól a sárgarigó 
„huncut a bíró” trillája, mert táplálékának nagy részét a szőrös 
lepkehernyók alkotják, melyek köztudomásúan nagyon kedvelik 
a fehér eperfa levelét. A sárgarigó vagy más nevén aranymálinkó 
az egyik legkésőbben érkező madarunk. Zacskó alakú mesteri 
fészkét dió- vagy akácfa megfelelő ágvillájára építi.

A kertek végén, útszegélyeken gyakran magas akácfák 
díszelegnek, rajtuk szinte biztos, hogy egy-egy szarkafészek ékte
lenkedik. „Rossz madárnak fészke sem jó” szól a mondás, de a 
szarka esetében más a helyzet. Ami igaz, az igaz: küllemre nem 
sorolhatnánk a szépségdíjas építmények köró, de az bizonyos, 
hogy a madárvilág egyik legerősebb, legbiztonságosabb otthoná
nak számít. A kultúrtáj kialakulása kedvezett a szarkának és a 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeken nagymértékben 
elszaporodott. Egész évben lőhető madár, de kiváló alkal- 
mazkodókésségére utal, hogy számuk az üldözés ellenére inkább 
növekszik, mintsem fogyatkozna. Természetes ellenségük ma 
már ázinte nincs. Sikerének titka talán épp a nagyszerűen 
kialakított fészekben rejlik, melynek építéséhez a madarak már 
március elején hozzákezdenek. A gallyfészket alulról tövises 
ágakkal védik a ragadozók ellen (ritkán a nyest lopja ki a tojá
sokat), a fészek fölé művészi és stabil átlátható ágtetőt emelnek. 
A mély fészekcsészét sártapasztással erősítik meg, majd fűszál
lakkal és gyökérdarabkákkal finoman kibélelik. A párok leg
gyakrabban minden évben új fészket építenek. A szarka túl
nyomórészt állati eredetű táplálékot fogyaszt, elsődlegesen a talaj



bán és a talajszinten élő rovarokat szedegeti, de emellett szívesen 
zsákmányol napos nyúlfiakat, madárfiókákat is. Közismert 
fészekrabló hajlama miatt még a bokrosok énekes madarai sin
csenek biztonságban tőle, de a tanyákról, a faluszéli udvarokból 
még a naposcsibét is elhordja. A dúvadként kezelt kártevőt a 
vadászok rendszeresen irtják, lelövik, 111. fészkeiket lerombolják, 
tojásaikat pedig kiszedik. Ez rendjén is lenne, csakhogy a szarka 
a ritka, de egyben nagyon hasznos madaraink (a vörös vércse, 
kék vércse, erdei fülesbagoly, kabasólyom) legfontosabb 
fészeképítő madara, mivel e négy faj nem épít saját fészket, 
hanem az üres szarka, ill. dolmányos varjú fészkeit foglalják el. 
Tavasszal nagy a versengés a jó és erős fészkekért. Néhány éve 
figyeltem meg a Ludasi-tó partján (ahol kevés az alkalmas fészkelő 
hely), hogy a fülesbagoly elkergette a szarkát az új fészekből, a 
baglyot pedig a vörös vércse, őt pedig a kabasólyom. A nagy 
civakodásnak az lett a vége, hogy egyikük sem költött abban a 
fészekben. A honfoglaló, heves csaták emlékét egy-egy, a fészekben 
felejtett szarka-, bagoly-, ül. vércsetojás őrizte. Körültekintően kell 
bánni még az elárvult, üresnek tűnő fészkekkel is, szükségtelenül 
ne romboljuk le, ne lőjük szét őket, mert lehet, hogy ezáltal éppen a 
mezőgazdaság leghasznosabb madarainak, egy-egy bagoly-, vagy 
vércsecsaládnak vesszük el az otthonát.

Április derekán jelennek meg a kertben a csilingelő hangú 
kisposzáták. Korábban nem költöttek vidékünkön, de mivel kedve
lik az élő sövényeket és az örökzöld díszfákat, ezek elterjedésével a 
fészkelő párok száma is jelentősen megnövekedett. Inkább a városi 
kertekre jellemző, szinte házi madárrá vált a fekete rigó. Az utóbbi 
időben télen is látható, hiszen az áüomány egy része nem vonul el. 
Nagy rovarfogyasztó, de néha kárt tesz a szőlőben, paradicsomban. 
Túlszaporodásuktól nem keü tartani, hiszen erről macskáink nagy 
odafigyeléssel időben gondoskodnak. Amikor a kert felett a fekete 
ribizli virágainak bódító illata lebeg, megszólal a csalogány. 
Szerelemtől fűtött strófái nélkül üresek lennének a májusi éjszakák, 
elvesztenék mámoros varázsukat. Eredetileg erdőszélek, bokros 
sűrűségek, kisebb csalitok lakója volt, de mi magunk is megtelepít
hetjük a madárdal igazi bajnokát, ha a kert végében hagyunk 
elvadulni néhány bodza-, szeder-, vagy ribizlibokrot.

Az énekesmadarak a kertek ingyenes napszámosai: kora 
hajnaltól hernyókat, bábokat, petéket keresgélnek. Énekük, pom
pás tollazatuk, kedves viselkedésük jó hatással van felnőttre, 
gyermekre egyaránt. Jelenlétük talán az utolsó összekötő lánc
szemet jelenti az ember és a természet széttépett, elhidegült kap
csolatában. Segítsük hát megtelepedésüket! Minden kiskertben 
telepítsünk egy-egy madárpárt! Megéri!



Nádas, bácskai rengeteg
halott kalásszal lengeteg.

Járják m ost órjás, meredt 
nádvágó emberek.
Nyolc éle villan a dacnak.
Párát pipálnak, 
csalnak dohogva.
Ős Ázsia szemöldökük bozótja. 
Övükön manila-madzag.
Fehér Ferenc: Ének a nádasról

Figyelve a sárguló őszi nádast, a dús bugák súlya alatt 
hajladozó nyugtalan nádrengeteget, akaratlanul is eszünkbe jut 
a téli zimankó, mely megvisel állatot, em bert egyaránt. 
Elsősorban a nádvágókra gondolok, akik még manapság is vál
lalják a nádaratás veszélyekkel teli fáradságos munkáját.

A ludasi rezervátum egyik legnagyobb természeti értékét a 
nádasok képezik. Mivel nagy kiterjedésű háborítatlan ősnádasok 
ma már kevés helyen maradtak fenn, ezért fokozott figyelemmel 
kísérjük állapotukat. Valójában milyen növényről is van szó? 
Sturc Béla tanár úr így jellemzi a nádat: „A legnagyobb termetű 
évelő fűfélénk a nád. Tavainkban állományalkotó a sziki kákával 
és a zsiókával együtt a parti övben hol keskenyebb, hol szélesebb 
sávokat, zónákat alkot. A nád leginkább vastag gyöktörzséből 
(rizóma) fakadó sarjai útján szaporodik. A belőlük kifejlődő 
növények már egy év alatt aratásra érettek. Mivel a nád világ
szerte keresett haszonnövény, elsősorban fontos építő- és papír
ipari nyersanyag, (több mint 40-féle termék készíthető belőle), 
megállápítást nyert, hogy a legnagyobb hozam 75 cm vízma
gasságban tapasztalható. A negyvenes évek elején a szaklapok 
még így írtak a palicsi nádról: „Igen sok jó minőségű nádat ter
melnek itt évről évre és szállítják a kevésnádas vidékekre.” 
Szöllősi Gyula 1973-ban viszont már azt írja, hogy a „nád az 
utóbbi években nagyon tönkrement, úgyhogy már a szennyvíz 
szűrésének feladatát sem tudja betölteni (Sturc B., 1995.).” A 
nádgazdálkodás felénk ismeretlen fogalom. Általában csak téli 
nádaratásról beszélhetünk, amit a helybeli lakosság vagy néhány



szakosított vállalat végez. A nádasok gondozásával, 111. hozamá
nak növelésével nemigen törődünk, pedig a Duna-delta egyik 
kísérleti telepén megállapítást nyert, hogy az egyhektárnyi 
területről levágható 5 tonna helyett megfelelő kezelés mellett akár 
ennek tízszerese is kitermelhető. A jó minőségű nád manapság 
újra keresett árucikké vált, ezért itt az ideje, hogy akár agrotech
nikai szempontok szerint is foglalkozzunk Vajdaság nádasaival.

Nemcsak az évszak miatt hívják téli aratásnak a nádvágást, 
hanem a sok egyéb hasonlóság miatt is. Maga a nád kivágása 
általában jégről történik (régebben csónakból is vágták), 
kisméretű kassával, amit gyalászkának hívnak. A másik nagyon 
elterjedt módszer a toló használata. A nagyon egyszerű szerszám 
egy éles pengéből (leggyakoribb és legjobb a kombájnpenge) és 
egy hosszú nyélből áll. Ha nincs hó a jégen, alkalmasabb a tol 
használata, mert sokkal többet ki lehet vele vágni. A kévéket, 
mielőtt bekötik, jól kirázzák, így az apró nád kihullik, csak a 
hosszabb szálak maradnak meg. Azok a jó kévék, melyekben sok 
a nádbuga, jó farka van -  mondjak errefelé. A kötözés két
féleképpen történhet. Az eladásra szánt kévéknek meghatározott 
méretűeknek kell lenniük (kerületük 110 cm az alapnál), ezeket 
Ludason „esportos" kévéknek hívják. A szó, még abban az időben 
jöhetett létre, amikor exportálták a nádat s szabványosították a 
méreteket. Még ma is használják a vasból készült sablonokat. A 
másik módszer a sima egyszerű és méret nélküli kötözés. A 
kötözést gyakran későbbre hagyták, inkább iparkodtak 
kihasználni a kedvező vágási feltételeket, mert azok a tél 
folyamán általában csak rövid időre korlátozódtak. Ilyenkor a 
kialakított kévéket csak kihordták a partra, vagy a jégen hagyták. 
Még ma is láthatók a ludasi tanyák udvarán azok a nagyméretű 
szánkók, melyekkel a partra húzták a kivágott nádat. Ma már 
nem használják őket, mert a nádasok minősége nagyon lerom
lott, csak a partszegélyt aratják. A falubeliek általában ugyanazt 
a partszakaszt vágják évről évre, hogy folyamatosan jó minőségű 
nádhoz jussanak.

A nádvágók mindig is bérlői voltak a tónak. így van ez ma 
is, habár nem folyik hagyományos tó-, ill. nádgazdálkodás, de a 
kévék egy részét á t kell adni a természetvédelmi terület 
kezelőjének. Az idősebbek még emlékeznek azokra az időkre, 
amikor az északi parton, Hajdújáráson gyűjtötték össze, 
kúpozták és vagonozták a jó minőségű ludasi nádat. Voltak évek, 
amikor akár 50-60 ezer kévét is elszállítottak. Ilyenkor teljesen 
kivágták a nádast mind az utolsó szádig, az elhullott törmeléket 
és a kisebb avas nádasokat pedig felgyújtották. Komoly, gaz



daságilag indokolt nádgazdálkodás folyt, mert keresett árucikk 
volt a nádazó mesterek által nagyra becsült ludasi nád.

Minek köszönhette népszerűségét? Elsősorban jó, acelas 
szerkezete miatt, mert nádazó mesterek a vékony szálú, jól 
hajlítható és csavarható nádból tudták a legtartósabb, de egyben 
a legformásabb tetőket elkészíteni. A szikes tavakban terem az 
ilyen minőségű ún. vörös szárú nád és a Ludasi-tó eredetileg a 
szikes tavakhoz tartozik, ill. tarozott valamikor. Azért kell múlt 
időt használni, mert az utóbbi 30-40 év sok-sok változást hozott 
magával. A tó vize is fokozatosan elveszítette lúgos jellegét, ami 
negatívan hatott a tó őshonos élővilágra. Miért romlottak le a tó 
nádasai? Erre a kérdésre nem könnyű választ adni, mert a 
vízminőség romlása mellett több tényező is közrejátszott. A sekély 
vizű pannon tavak sorsa az elöregedés, elláposodás és a fokozatos 
feltöltődés, átalakulás. Ezt a természetes folyamatot az emberi 
tevékenység és a csapadék szegény, aszályos évek sora erősen fel
gyorsította. Ma az évezredeket megélt öreg tómeder végnapjainak 
vagyunk szemtanúi. A nádasok állapota is ezt tükrözi. A hetvenes 
évek elején környezeti katasztrófával sújtott Palicsi-tó szeny- 
nyezett vize és iszapja a meder északi részét teljesen tönkretette, 
majd később a folyamat kiterjedt a tó egész területére. Az északi 
rész teljesen elláposodott, itt az iszap vastagsága meghaladja a 
felette lévő vízréteg vastagságát. Az iszapba fojtott nádtövek nem 
tudnak már jó minőségű nádat termelni, fokozatosan elhalnak, 
felszakadoznak. A szabadon úszó nádtöveket kotúnak hívják, a 
belőlük összeállt úszó nádszigetek értékes egyedi élőhelyeket 
alkotnak. Idővel az iszap szétterült a meder egész területén és a 
folyamat fokozott ütemben folytatódik ma is. Jelenleg az emberek 
kezében van a megoldás kulcsa. Ma már olyan tudásszinttel és 
technológiával rendelkezünk, hogy meg tudnánk oldani a gondo
kat és kézben tartani a tó sorsát. Mindehhez nagyon sok pénzre 
van szükség, ami persze nincs és a közeljövőben nem is lesz. 
Olcsó, de hatékony megoldásokkal kell tehát fenntartani a jelen
legi állapotokat és részben visszaállítani a szanálás előtti vi
szonyokat. Ehhez területkezelési programok szükségesek, 
melyekben pontosan lefektetjük majd, mit is szeretnénk, hogyan, 
mi módon és milyen anyagi forrásokból valósíthatók meg a ter
vek. Ez a helyzet a nádgazdálkodással is.

Figyelembe kell venni három szempontot. Először: a tóra a 
szennyvizek terhelésének következtében az elöregedés felgyorsult 
folyamata jellemző. Ennek tudatában a természetvédelem 
elsődleges feladata a vízminőség megőrzése. A biogén eredetű 
szerves anyag, melyet a víziállatok és -növények tömege képez,





bizonyos fokon segíti az elöregedés ütemét, emiatt célszerű a vízi
növények egy részének rendszeres eltávolítása a tómederből. E 
szempont alapján szinte ideálisnak látszik a téli nádvágás. Olcsó, 
mert technikai és mechanikai szempontból egészen egyszerűen 
megoldható. Gazdaságos, mert a nád a piacon értékesíthető, kere
sett árucikk. Hatékony, mert a több ezer termelt nádkéve már jelen
tős szervetlen és szerves anyag mennyiséget jelent.

Másodszor: ügyelembe kell venni a kezelési programoknál a 
helyi lakosok évszázadokra visszanyúló hagyományos tájhasz
nálatát és a harmonikus párhuzam fenntartása érdekében tovább
ra is biztosítani kell számiakra a téli nádaratás optimális módját.

Harmadszor: mivel a tó természetvédelmi terület, a nád
kitermelés nem történhet kizárólag a piacgazdaság elvei és 
eszközei alapján. Az egyedi és pótolhatatlan természeti értékek 
legnagyobb része a nádasokhoz kötődik, tehát a nádvágás során 
figyelembe kell venni az élővilág környezeti igényeit, ezért a tó 
bizonyos részein talpon kell hagyni a nádat. Miért? -  tehetjük fel 
a kérdést, hiszen a rendszeresen aratott nádasok adják a 
legértékesebb, a legjobb minőségű nádat. Igen, ez valóban így van, 
de a tó élővilágának szempontjából pont a rendszeresen aratott 
területek jelentik a kevésbé értékes élőhelyeket. Vizsgáljuk meg, 
mi okozza a két, látszólag teljesen azonos nádas, az új és az öreg 
avas nádas közötti különbséget. Az évek óta nem kaszált náda
sok jellegzetes szerkezetét az öreg, töredezett nádtörmelék és a 
vastag, acelas fiatal nádszálak adják. A biztonságos, áthatol
hatatlan sűrűségek kiváló búvó és fészeképítő helyeket alkotnak. 
Ilyen helyeken alakulnak ki a vegyes gémtelepek, ide építik 
fészkeiket a vadrécék, a barna rétihéják, a vízicsibék és az apró 
nádi énekesmadarak. A cserregő nádiposzáta, a barkóscinege, a 
sitke, a nádi tücsökmadár nem tud szaporodni avas, öreg náda
sok nélkül. A vízi ízeltlábúak (pókok, rovarok stb.) népes tömege 
is az öreg nádasokhoz kötődik. Petéik, lárváik az üreges nádszá
lakban vagy a száraz levelek alatt lapulnak, ezért -  ha ezeket 
eltávolítjuk -  táplálék nélkül marad sok vízi madár. Kora 
tavasszal figyelhetjük meg két szomszédos, de különbözően 
kezelt nádfolt életét. A talpon hagyott öreg nádas peremén április 
elején a búbos vöcskök megkezdik csodálatos nászukat, a 
fészekanyagot hordó szárcsák pityegetnek és a tücsökmadár 
messze hangzó pírregése tölti be a levegőt. Törpegém, vízityúk, 
guvat, olykor még a szarka is a nádasba építi kusza fészkét, de 
itt mutatkozik a lopakodó kakukk is. Ilyenkor a szomszédos levá
gott nádfoltban még semmi sem történik, nyoma sincs a lüktető 
tavaszi zsongásnak. Egyedül a későn érkező nádirigó foglalja el a



zöldellő fiatal nádfoltokat. Ezért védett tavainkon a nádvágást 
tervszerűen kell végezni, ügyelve arra, hogy maradjon mindig 
elegendő nagyságú öreg nádas, amely biztosítani tudja majd a 
hozzájuk kötődő állatfajok fennmaradását. A jó minőségű náda
sok fenntartása érdekében célszerű a kitermelt területeket 
időnként felcserélni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nádvágás előtt ki kell 
jelölni azokat a felületeket, melyeket meg kell hagyni, a többit 
pedig kedvező feltételekkel (hiszen nem csak gazdasági 
érdekekről van szó) ki kell vágatni. Ma újra divatba jött a nádtető 
és könnyen értékesíthető a jó minőségű nád, tehát lennének 
érdekeltek, akik évről évre rendbe tartanák a jó, termő náda
sokat. Szakszerű kezelési terv, jó szervezés és komoly, 
következetes végrehajtás, 111. ellenőrzés a várható siker feltétele. 
Nem ez a helyzet az öregedést gátló beruházásokkal. A megfelelő 
mennyiségű és minőségű víz biztosítása, valamint az iszap egy 
részének eltávolítása sajnos nagyon sok pénzbe kerülne.

Mivel a vizes élőhelyek állapota világviszonylatban is a ter
mészetvédelem egyik központi témája, remélhető, hogy egyszer a 
ludasi rezervátum problémája is napirendre kerül. Nemzetközi 
segítség nélkül nem hiszem, hogy a közeljövőben meg tudjuk 
oldani ezt a rendkívül összetett feladatot. Azért vagyok továbbra 
is derűlátó, mert úgy érzem, hogy a kezelés terén az említett 
három szempont közelíthető egymáshoz, és ha jó programokkal, 
időben fordulunk segítségért, még megmenthető a tó páratlan 
élővilága és a pusztuló ludasi nádas.



A LUDASI-TÓ ÁLLATVILÁGA

A Ludasi-tó és közvetlen környékének változatos élőhelyei 
már ősidők óta gazdag állatvilágnak adtak otthont. Nem véletlen 
tehát, hogy a tavat övező lankák magaslatain a kőkori ember első 
telepeire bukkanhatunk, hiszen a halban gazdag víz és a nagy
vadakban bővelkedő füves puszták égész évben biztos megél
hetést jelentettek a gyűjtögető, vadászó törzsek számára. Az ősi 
telepek helyén előkerült gazdag régészeti leletek segítségével némi 
képet kaphatunk a jégkorszak utáni időszak állatvilágáról. 
Tavasszal nagy mennyiségű vízimadártojást gyűjtöttek, melyeket 
hatalmas, földbe süllyesztett agyagedényekben tároltak. Essek a 
nagyméretű éléskamrák eddig csak a Ludasi-tó környékéről 
kerültek elő. A vadászok a mára már kipusztult vadszamarakat, 
vadlovakat és őstulkokat cserkészték be. Ludas környékén a vad
szamár volt a leggyakoribb zsákmányállat. A közeli pusztai töl
gyesekben vaddisznónak és gímszarvasnak állítottak csapdát. Az 
első őskori telepek több mint tizenötezer évvel ezelőtt jelentek 
meg a tó partján és mondhatjuk, hogy azóta az ember folyama
tosan formája, alakítja a környék élőhelyeit, ezért tevékeny
ségével nagymértékben hozzájárult a mai élővilág arculatának 
kialakuláséihoz.

A halak egész évben hasznosítható, biztos táplálékforrást 
jelentettek az ember számára, ezért a halban gazdag mocsár 
nagymértékben meghatározta a tóparti települések kialakulását. 
A Körös-ér vízgyűjtőjének területén 20 halfaj előfordulását 
bizonyították. Egykoron a Ludasi-rét (ahogy a helybeliek hívják a 
tavat), talán leghíresebb halfaja a sárga kárász volt. A sekély vizű 
tó kiterjedt nádasaiban jól fejlődött, nagyobb példányai még a 
pesti, ill. a bécsi udvarokra is eljutottak. Mára állománya nagyon 
megritkult, szinte teljesen kiszorította a keletről érkezett közeli 
rokona, az ezüstkárász. A babuska, ahogy népiesen nevezik, 
tömeges jelenléte és ízletes húsa miatt ma az egyik legkedveltebb 
ludasi sporthal. Sikere abban rejlik, hogy megtermékenyítés 
nélkül, tehát hímek hiányában is képesek szaporodni. íváskor a 
pontyfélék jelenléte is elegendő, ahhoz, hogy létrejöjjön az új



nemzedék. Sajnos tömeges 
jelenlétükkel kiszorítják az 
őshonos fajokat. A védett 
réti csík még a hatvanas 
években is nagy számban 
fordult elő a tó lápos, mo
csaras részein. ívása a se
kély parti szakaszon tör
tént, ahol a vízinövényekre 
rakta petéit. A helybeliek 
állítása szerint csak úgy 
forrt a víz a kígyózó halak 
tömegétől. Általában ívása 
idején halászták, mert 
olyankor könnyedén ki tud
ták rekeszteni őket a part
ra. Mára már szinte telje

sen eltűnt a tóból. Nagy szárazságok idején, a Körös-patak 
medrében még találkozhatunk néhány magányos példánnyal. A 
réti csík jól alkalmazkodott a szélsőséges viszonyokhoz, mert 
bélrendszere segítségével képes a levegő oxigénjét is felhasznál
ni. Még a nedves talajban is megél, ezért amikor teljesen 
kiszárad a tó, föld alatti rejtekekbe bújik. E rejtekhelyről egy
szerűen ki lehetett ásni a zsákmányt. Innen ered halunk 
tudományos nevében a fossilis -  ásott szó. A Ludasi-tó leggya
koribb ragadozója a süllő. A sikeres telepítéseknek köszönhető, 
hogy erős állomány alakult ki. A kisebb termetű sügér szintén 
tömeges. A csuka mely inkább a Körös-patakban érzi jól magát, 
csak kis számban fordul elő a tó vizében. Tartózkodási helyéül a 
ritkás nádasokat, a hínármezők peremeit, a csatornaszerű 
átváltókat választja, ahonnan mozdulatlanul lesheti áldozatát. 
Kizárólag halakkal táplálkozik, de kis százalékban békát és vízi
madarat is zsákmányol. A csuka derékon kapja el a halat, majd 
úgy fordítja meg, hogy fejjel lefelé nyelhesse le. Az ívást és a 
nyári fogváltást kivéve egész évben (még télen is) táplálkozik, így 
sikeresen horgászható. Nappali ragadozó, ezért látása kitűnő, 
főleg a pirosra, narancssárgára az aranyosan, ill. ezüstösen csil
logó tárgyakra reagál, amit kellőképpen figyelembe is vesznek a 
műcsali készítők. A közelben úszó halról a vízrezgésre érzékeny 
oldalszervével szerez tudomást, szeme csak a támadás utolsó 
fázisában segíti a zsákmány megragadásában. Lesből támad, 
áldozatát nem üldözi.

A csuka ívása korán kezdődik. A tél vége felé nagy bandák
ban keresi fel a legkorábban felmelegedő partszéli vizeket,

Réti csík



öntésterületeket, ahol a rövid szárú növényzetre ívik. Rendkívül 
gyorsan növekvő halfaj, de emellett jelentős testtömeget és élet
kort is elérhet. A hivatalos rekordot a Lengyelországi Mazuri- 
tavakból kikerült óriási csuka tartja, amely 180 cm hosszú, és 40 
kg tömegű volt, feje 30 cm széles, fogai a cápáéval vetekedtek, kb. 
30 éves lehetett.

Az utóbbi években a Ludasi-tóban is megjelent a rossz hírű 
törpeharcsa. Eredeti elterjedési területét Észak-Amerika mérsé
kelt égövi és szubtrópusi vizei jelentik. 1871-ben került először 
Európába, és századunk első évtizedeiben már a földrész legtöbb 
országában kialakultak önfenntartó állományok. A Kárpát
medencébe 1902-ben jutott el és azóta rendszeresen telepítik a 
mesterséges és természetes vizekbe egyaránt. Homokos vagy isza
pos medrű, nyáron erősen felmelegedő tavakban, csatornákban, 
holtágakban érzi jól magát, de elszaporodhat a kevésbé gondozott 
halastavakban is. Mint nemkívánatos jövevényhal sajnos megje
lent a Ludasi-tóban is, ahonnan az utóbbi években kapitális 
példányai kerültek elő. Tápláléka rendkívül változatos, a növényi 
anyagoktól egészen a halakig. Általában veszélyes ikra- és ivadék
pusztítónak tartják, de ezt konkrét vizsgálati eredmények nem 
támasztják alá. Legnagyobb kártétele abban mutatkozik, hogy 
tömeges elszaporodása esetén más halfajoknak jelentős 
táplálékkonkurensévé válhat. A hazánkban élő halak közül a tör
peharcsa ívása és ivadékgondozása a legérdekesebb. Májusban a 
nőstény gödörszerő fészket épít, melyet a hímmel együtt szor
gosan védelmez minden betolakodóval szemben. Az ikrákat 
néhány nap után a hím a szájában kelti ki. A család még néhány 
hétig együtt marad. Ennek a viselkedésnek köszönhető, hogy 
képesek rövid idő alatt hihetetlen mennyiségben elszaporodni, és 
tetemes károkat okozhatnak a halgazdaságoknak. Növekedési 
üteme lassú, de az általánosan elterjedt nézettel szemben nem 
marad el az amerikai adatoktól. Legalább 4-5 évre van szüksége, 
hogy elérje a 300 g-os tömeget. Ennél nagyobb példányok nálunk 
ritkák. Általában éjjeli életmódot folytat, de nyáron az éhség 
gyakraii az egész nap folyamán mozgásra kényszeríti a törpe
harcsák csapatait. Gazdasági szempontból ellentmondásos hal
fajnak tekinthető. Egyfelől a már említett kártétele miatt min
denáron irtani szeretnék. Azokban a vizekben, ahol állománya 
túlszaporodott, sok gondot okoz a sporthorgászoknak. Másfelől a 
törpeharcsa húsa ízletes, kiváló minőségű, így a piacon rendkívül 
keresett és alacsony ára miatt könnyen értékesíthető. Jól tűri a 
vizek szennyezettségét, kietlen körülmények között is képes sza
porodni. A hatvanas évektől csökkent terjeszkedési üteme és



jelenleg nagyobb folyóinkból eltűnőben van. Ludason viszont az 
utóbbi években erőteljes terjeszkedését tapasztaljuk.

A Ludasi-rét legkedveltebb sporthala a ponty. 1986 telén a 
hosszan tartó hideg tél és a vastag hótakaró következtében a 
halállomány nagy része kipusztult. Tavasszal több mint tizenöt 
tonna haltetemet távolítottak el a tóból. Még kb. ugyanennyi 
mennyiség sűllyedhetet le a tófenék iszapjába. Mivel azóta nem 
történt mesterséges telepítés, természetes módon az őshonos 
állomány szaporodott el, így igazi vadpontyok kerülhetnek a 
kitartó horgászok szákjába.

A nedves, vízjárta területek és maga a tó is kora tavasztól 
a környék kétéltűinek szaporodó helyét jelenti. Legkorábban 
még a jeges vízben megjelennek a tarajos és a pettyes gőték. A 
mocsári békák, az ásóbékák, a barna varangyok, a vöröshasú 
unkák és a levelibékák követik őket. A két zöld vízibéka, a kis 
tavi béka és a kacagóbéka, ill. a kettőjük kereszteződéséből 
keletkezett hibridek, a kecskebékák jóval később, csak május 
végén rakják le petéiket a parti növényzetre.

Ludason él Vajdaság talán legnagyobb mocsári teknős
állománya. Mivel lassan megszűnnek a tojásrakó homokos 
fövenyek, sokan még bántalmazzák is e hasznos, jámbor állatokat, 
védelmükre jobban oda kellene figyelni. Két kígyófaj él a ludasi re
zervátum területén, a vízisikló és a ritkább kockás sikló. Az 
emberre nem veszélyes, kb. 1-1,5 m-re növő állatok júliusban 
vedlenek, ilyenkor sokfelé találhatunk kiszáradt kígyóbőröket. 
Tojásaikat a puha homokba rejtik. Egyik nyári tábor idején, 
amikor a Gyöngypartról figyeltük a tó hatalmas nádasát, a 
gyerekek kígyótojás héjakat gyűjtögettek. Szinte terítve volt a 
homokos dombhát a kifosztott kígyófészkek maradványaival. Egy 
friss fészek bejáratát vélték felfedezni a szemfüles fiúk. Hát volt mit 
látni. Egy hatalmas, több méter terjedelmű fészket találtak, mely
ben 360 tojást rakott vagy raktak le a vízisiklók. Ilyen nagyméretű 
fészket még a szakirodalom sem említ.

A védett terület gazdag madárvilágának legismertebb 
képviselői a vízimadarak. Nagy számban költ a búbos és a 
kisvöcsök. Úszó fészkeiket gyakran a sirálytelep közelébe építik. 
A tó talán legértékesebb madarai a gémfélék. Vegyes telepben 
költenek a vörös és selyemgémek az észalii rész nagy náda
saiban. Magányos fészkelők a törpegém és a ritka, különös 
hangú bölömbika. Vonulás idején óriási récecsapatok keresik fel 
a tavat, de költésre csak a barát-, cigány-, böjti és a tőkés récék 
maradnak. Tanyasi udvarunkban felállított nádkúp tetején 
mindig költ egy-egy tőkés récepár. Miután elfoglalják a fészket



és letojják a tojásokat, nem zavarja őket semmi. Gyermekeim 
gyakran a közelben játszanak, vagy éppenséggel ugrálnak a nád
kévékre, de a vadkacsák nem tágítanak, rendületlenül ülnek a 
tojásokon. A tojó, akit Kázmérnak hívunk, minden évben vissza
tér és már egészen háziasan viselkedik. Hajnalban körbejárja az 
udvart és felszed minden ételmaradékot. Miután felnevelte 
fiókáit, visszatér a tanya udvarába, és amíg rendszeresen etetjük, 
nálunk marad. A hetvenes évekig nyári ludak is költöttek a ludasi 
nádasokban, de azóta csak vonulásuk idején keresik fel a tavat. 
Néhány éve viszont megtelepedett a hatalmas termetű bütykös 
hattyú. A nádasok egyetlen ragadozó madara a barna rétihéja, 
melynek még erős állománya népesíti be a területet. A legsűrűbb 
avas, öreg nádasok szinte láthatatlan lakói a vízicsibék és guva- 
tok, melyet csak malacsivításra emlékeztető hangja árul el. 
Gyakran találkozhatunk a koromfekete szárcsával és a barátsá
gos vízi tyúkkal. Egyik évben a tanya alatti nádasban egy pár vízi
tyúk épített fészket. Megszokták az emberek jenlétét és a kikelt 
fiatalokkal együtt egész nyáron várták a kenyérdarabkákat, 
melyekkel etettük őket. Tavasszal a mocsár leghangosabb 
madarai a dankasirályok. 300-400 párból álló telepük uszadékra 
épül, de fészkelő kolóniák minden évben a tó más-más részén 
alakulnak ki. A rezervátum talán legszebb madara a türkiz szí
nekben pompázó, félénk 
jégmadár, mely a Sárgapart 
löszfalába építi költőüregét, 
oda, ahol a népes parti 
fecske telepe is található.
Talán a legszínesebb tol
lazatú madaraink közé tar
tozik, ezért nem véletlenül 
hívták régen vízikirálynak.
Olyan, mint valamiféle élet
re kelt drágakő, amint a 
vizek felett repül -  felül 
égszírikék, alul rozsdavörös 
színekben csillog. Csak 
kevés embernek sikerült 
megfigyelnie ezt a rejtett 
életű kis halászmadarat.
Jellegzetes vízimadár, mely 
szinte soha nem távolodik 
el messzire a partoktól.
Apró halakból és rovarok- Jégmadár



ból álló táplálékát leshelyéről lecsapva a víz alól szerzi. 
Kémlelőhelynek rendszerint egy a víz fölé hajló ágat, belógó gyöke
ret, vízbe szúrt karót, vagy a kikötött csónak kötelét választja. 
Képes gyors szárnycsapásokkal a levegőben, egy helyben lebeg
ni, és ilyen helyzetből a vízbe vágni. Meredek partszakadásokba, 
agyag- és löszfalakba készítik fészekjáratukat. Eleinte a 
csőrükkel ásnak, de később a fellazított földet lábaikkal kaparják 
maguk mögé, illetve hátrálva a farkukkal tolják kifelé. Az alagút 
50-100 cm mély, egyenes, enyhén felfelé haladó. A hófehér 4-7 
tojást a tojó április végén a csupasz talajra rakja. Ahogy a ki
csinyek növekednek, úgy nő és vastagszik velük együtt az a hal
szálkaréteg is, amit a táplálék megemészthetetlen részeként 
kiöklendeznek. A jégmadár szinte egész évben látható Ludason. 
Rövid távú vonuló, ezért a kemény fagyok beálltáig a fészkelő 
területén marad, melyet betolakodó fajtársaitól hevesen vé
delmez. Ősszel a pannon állomány az északról érkezett 
madarakkal dúsul fel. Ilyenkor gyakrabban halljuk jellegzetes ti- 
ti-tit hangját és pillanthatjuk meg színpompás, türkizkék toll- 
ruháját. A ludasi gyűrűző táborokban évente átlagosan 20-30 
példányt fogunk, ami a nap eseményének számit, mert szépsége 
mindannyiszor ámulatba ejti a fiatal madarászokat. Nagyon 
különös a viselkedése a kézben tartott jégmadárnak. Olyan be
nyomást kelt, mintha nem is szeretne elszabadulni. Tetszhalott
ként viselkedik, nem csapdos a szárnyával, mint a többi madár, 
csak a nyakát forgatja rendületlenül jobbra-balra, jobbra-balra.

A Ludason megfigyelt 238 madárfajból legnépesebbek az 
apró énekesmadarak. A nádasokban nádiposzáták öt faja költ, a 
sitke fészkelését hazánkban eddig csak itt sikerült kimutatni. 
Értékes fajok még a nádi és réti tücsökmadarak, a kékbegyek, a 
barkós- és függőcinegék, a nádi sármányok.

A Csornai Richárd nevét viselő szabadkai ökológusok 
egyesülete már 1985 óta folyamatosan kutatja a tó madárvilágát. 
Minden nyáron megszervezi a gyűrűzőtábort, melynek munkájá
ba bekapcsolódnak a helybeli fiatalok is.

A természetben az emlősöket jóval nehezebb megfigyelni, 
mint a madarakat. Nagy részük éjszakai életmódot folytat, de a 
nappal aktív fajok is nagyon éberek, nehezen tudjuk őket 
meglesni. Leggyakrabban a mezei nyúllal, az őzzel találkoz
hatunk, az olykor jelentős károkat okozó vaddisznók jelenlétéről 
csak hátrahagyott lábnyomaik és friss túrásaik árulkodnak. A 
természetvédelmi terület talán legféltettebb ritkasága a játékos 
vidra. Éjszakai életmódot folytat, ezért ritkán kerül szem elé. 
Alkonyaikor megfigyelhetjük a herésekben egerésző vörös rókát



és a vízparton vadászó, nagyon ritka mezei görényt. Tanya
udvarok rejtett zugaiban, szárkúpok, farakások alatt él a közön
séges görény, mely elsősorban házi egerekkel táplálkozik, de 
olykor rákap a baromfiakra is. Az apró termetű menyét gyakran 
látható a tóparti gazosokban, ahol mezei egerekre és pockokra 
vadászik, de gyakran megdézsmálj a a parti fecskék fészkeit is. 
Nagy károkat okoz a tóparti veteményesekben egy kevésbé ismert 
rágcsáló, a vízi- vagy kószapocok. Előszeretettel dézsmálja a petre
zselyem és a répa gyökerét, ha megtalálja a sort, reggelre csak az 
elhervadt levelek árulkodnak éjszakai munkálkodásáról. Gyakori 
vízi emlőse a tónak az Észak-Amerikából áttelepült pézsmapocok, 
melyet értékes bundájáért kíméletlenül vadásznak. Ludason csapó
vasakat hasmáinak, melyeket ősszel az aktív fészkek közelében 
helyeznek el. A pézsmapocok nem alszik téli álmot. Ősszel hatalmas 
várat épít, melyben táplálékraktárt alakít ki. A központi vár 
közelében kisebb méretű kupacokat alakít ki, melyeket fiatal nád
hajtásokkal töm tele. Éléskamráit, a befagyott tavon a jég alatt is 
rendszeresen körbejárja. Megesik, hogy a jégen vadászó rókák éjsza
ka meglepik a békésen szunyókáló jámbor rágcsálót.

A természetvédelmi terület gazdag állatvilágának fenn
maradása nagymértékben összefügg a tó állapotával. A tó 
elöregedésének folyamata a hetvenes évek elejétől annyira fel
gyorsult, hogy ha idejekorán nem cselekszünk, akkor nagyon 
gyorsan elveszítjük a terület páratlan állatvilágát, nélkülük pedig 
mindannyian szegényebbek leszünk. Ne csak önmagunk miatt 
cselekedjünk, most róluk van szó.



„Mint a gímszarvas 
kit, vadász sérte nyíllal.
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére, 
És ezerjófüvet tépni sebére. ”
Arany János: Toldi

A monda szerint őseink csodaszarvast követve leltek új 
hazára. Hogy milyen is lehetett egykoron az új haza természeti 
környezete és hogy milyen változásokon ment át a Kárpát
medence élővilága ezeréves történelmünk forgatagában -  ezekre 
az izgalmas, kérdésekre próbálunk választ adni. Tény az, hogy 
a Pannon-medence hajdani, legendás élővilága a mái napig a 
magyar monda-, mese- és hitvilág elengedhetetlen szereplője.

A megváltozott táj

Az utolsó eljegesedés visszahúzódásával megkezdődött a 
Kárpát-medence mai értelemben vett és számunkra ismert 
élőlényei kialakulásának több ezer éves folyamata. A fenyves 
erdőkkel és mocsarakkal tarkított táj lassan átalakult, lomb
erdőkkel és füves rétekkel borított vidékké változott. A növény- és 
állatvilágot különböző irányokból érkezett és különböző éghajlati 
időszakokban megtelepedett fajok alakították. Az éghajlati és föld
rajzi viszonyok függvényében a Pannon régió eredeti növénytakaró
ja az erdős puszta volt. A Kárpát-medence ebben az időszakban a 
vadon élő állatok valóságos paradicsoma volt. Dús legelőin hatal
mas őstulok-, vadló- és vadszamárcsordák, az erdőkben pedig 
bölények és gímszarvasok legeltek. A növényevőket pedig nagyra
gadozók, bamamedvék, farkasok, sakálok és hiúzok követték. A 
mocsaras árterületeken milliószámra fészkeltek a vízimadarak, 
váraikat építették a hódok, a tavakban, folyókban pedig nagyszámú 
halfaj élt óriási egyedszámban.

A mezolitikum emberei még semmiféle jelentősebb táj át
alakítást nem végezhettek, hiszen kiszolgáltatott létük teljes 
mértékben a természet elemi erejétől függött. Az új kő- vagy csi- 
szoltkő-korszak (neolitikum) idején megkezdődött a természetes 
vegetáció jelentősebb károsítása és a vadon élő állatfajok házia
sítása (kutya, kecske, juh, sertés). Településeket alkotva feltörték



a földet, és ettől kezdve pontosan nyomon követhető az emberi 
társadalmak fejlődése és a természetes táj átalakulásának 
történelmi párhuzama.

A Kárpát-medencében a számottevő erdőirtásokat a római 
provinciák lakói kezdték meg. Az irtások helyén, a síkságokon 
szántóföldek, a hegyeken legelők és szőlők létesültek.

A népvándorlást követő évszázadokban az Alföldön még 
nem alakult ki számottevő földművelés. Igaz, az itt élő népesség 
a jelenleginek csak a tíz százaléka lehetett. A terület legjelen
tősebb népcsoportja, a késői avarság, ugyan felhagyott már 
nomád életmódjával, és részben letelepedve földműveléssel is 
foglalkozott, de mindent összevetve a Kárpát-medencébe érkezett 
őseinket még jó állapotú természetes táj fogadta. Az erdőirtások, 
gyepűfeltörések okozta sebeket még pótolni tudta az eredeti vege
táció természetes utánpótlása. A honfoglalást követő első 
évszázadokra tehetjük az alföldi erdőségek nagyarányú megfo
gyatkozását nem is annyira termőföld, mint inkább legelő 
szerzése miatt. Az alföldi ligetek csökkenésével fokozatosan visz- 
sza szorultak, vagy teljesen kipusztultak a nagy testű őshonos 
állatfajok. A folyamatban jelentős szerepet játszott a vadászat is, 
de a nagyvadak vadászata mindenkor főúri passzió volt, és ez a 
vadállomány védelmét is jelentette.

A török hódoltság véres eseményei azután végleg felborítot
ták a már ingatag egyensúlyt. Faunánk elszegényedésének 
második nagy hulláma erre az időszakra tehető. Az ország kifosz
tása, az állandó zavarás, a rablógazdálkodás mind-mind végzete
sen érintette a vadon élő állatvilágot.

A XVII. század végétől a gazdálkodásra a tudatos ter
mészetátalakítás gyorsuló üteme lett jellemző. A szántóföldek 
nagyságát az erdők, a rétek és a mocsarak rovására növelték. A 
XIX. század derekán kezdődött nagy folyószabályozások, gyökere
sen megváltoztatták a Kárpát-medence egykori természetes arcu
latát. A Tisza szabályozásának során óriási mocsaras területek 
szűntek meg. A vadvizek, árterek lecsapolása indította meg a 
Hortobágy és a Bánát elszikesedésének lassú folyamatát. Ez lett 
a Kárpát-medence harmadik nagy faunapusztulása.

Eltűnt állatfajok nyomában

A Kárpát-medencébe letelepedő magyarságnak viszonylag 
fejlett földművelési ismeretei voltak, de emellett a vadon élő álla
tokra is szívesen vadásztak. Először az őstulok pusztult ki, több 
kutató véleménye szerint a tatárjárást követő években. A leírások



szerint könnyen szelídíthető volt, ezért sokat befogtak közülük 
és háziállatként tartották. A magyarok lovas népként érkeztek a 
Kárpát-medencébe és ősi állattenyésztő tevékenységüket itt is 
folytatták, legeltették a magukkal hajtott háziállataikat. De a 
későbbi nagy hírű, címeres szarvú magyar szürkemarha nem 
volt a betelepített állatok között. A honfoglalás előtt itt élő népek 
szarvasmarhái sem hasonlítottak a magyar szürkéhez. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy a fajta kialakításában felhasználták 
a háziasításra alkalmas őstulok példányait is.

Az európai bölény még a honfoglalást követő időkben is 
gyakori lehetett, különösen Erdélyben fordult elő szép számban.

Lassabban pusztult 
ki, mint az őstulok, 
mert egyrészt nem 
volt háziasítható, így 
fiataljait nem volt 
érdemes befogni, más
részt pedig erdei állat
ként jobban rejtve 
m aradt az emberek 
elől. Az Árpád-házi 
királyok korában a 
bölényvadászat feje
delmi kiváltság volt. 
Az idő múlásával a 
sok erdőirtás, az egy
re sűrűbb települések 
és vadászatok miatt a 
bölények sorsa Erdély
ben is megpecsételő
dött. A szakirodalom 
szerint az utolsó bö
lényt 1762-ben ejtet
ték el.

A nagy kiter
jedésű fás mocsarak 

lakója volt a hatalmas termetű jávorszarvas, mely a gímszarvas 
mellett nagyra becsült nemes vadnak számított. Életterének 
beszűkülése és a felmelegedő éghajlat következtében a Kárpát- 
medencében a XV. század végéig m aradtak fenn kisebb 
állományai. Ma az európai populáció fennmaradását a skan
dináv országok távoli, kietlen erdőségei biztosítják. A folyó menti 
árterületek és a mocsaras erdők lakói voltak a nagy testű hódok



is. Igen szaporák lehettek. Vadászatukról sok adatot találhatunk. 
Az elejtett állatok nemes prémjéből még külföldre is jutott, a 
prémkereskedők nagy tételben szállították ki az értékes bőröket. 
A XVII. sz.-ban számuk már nagyon megfogyatkozott, a XVIII. sz.- 
ban pedig már különleges szerencsének számított egy-egy hód 
elejtése. Az utolsó családok a Duna mentén maradtak fenn, első
sorban kisebb szigeteken. Szórványos előfordulásukat még a XIX. 
század közepén is feljegyezték. A Kárpát-medence talán utolsó 
hódját 1854-ben lőtték, az Ács község melletti Loncó-patakban. 
Néhány éve újra élnek hódok a Kárpát-medencében, mert a 
Duna-Dráva Nemzeti Park területére, a Gemenci-erdőkbe vissza
telepítettek néhány családot.

A monda és mesevilág ismert alakja, a félelmetes erejű 
farkas, gyakori lakója volt a hegyvidéki és az alföldi erdőknek. Két 
fajukat említik a korabeli feljegyzések: a kisebb termetű nádi- 
farkast és a nagyobb termetű erdei farkast. Arany János 
Toldijából ismert nádifarkas vagy toportyán, ami valójában az 
aranysakál lehetett, még ma is szórványosan előfordul a Kárpát
medencében. Vajdaság területén is felbukkan néhány magányos 
kóborló példány. 1997-ben Szanád közelében húztak ki a 
Tiszából egy fiatal hímet. A kiéhezett állat a decemberi hidegben 
élelem után kutatva úszott át a zajló folyón, vesztére fényes nap
pal (a sakál elsősorban éjszaka jár eleség után), így vehették észre 
a szemfüles halászok. Az emberben mélyen hordozott ősi, 
ösztönös félelem miatt a farkasok jelenlétére mindig éberen 
reagált a közvélemény. A korabeli sajtó írásainak jóvoltából, 
vidékünkön is nyomon követhetjük a farkasok utolsó előfordulá
sait. Az Alföldön a zord telek folyamán bukkantak fel magányos 
állatok, párok vagy kis csapatok. Különösen gyakoriak voltak 
1893. januárjában és februárjában a kemény tél utáni nagy 
havazások idején. „1893. január 29-én 3-4-es csapatok őgye- 
legtek a napnyugati ugarokban és a radanováci pusztákon.” 
„Február 12-én a Körösi-pusztán a sáskalaposi csősz egy nagy 
testű farkast lőtt. A városháza udvarán állították ki, a nagy bú- 
csújáras után Szalay Mátyás vette meg, hogy később a gymnasi- 
umnak ajándékozza, kitömve.” „1899 novemberében a zobnaticai 
és a nagyfényi tanyákon nagy károkat okoztak a garázdálkodó 
farkasok.” „1904 decemberében Körtésen farkast lőtt a helybeli 
rendőr”. A Kárpát-medence farkasállománya a XX. század első 
évtizedeiben gyakorlatilag kipusztult. Egyedül a Vajdaságban a 
Delibláti-homokpusztát borító erdőkben maradt fenn kisebb, 
életképes populáció.



A Kárpát-medence síkságait borító hatalmas mocsárvilág 
óriási madártömegeket vonzott. A nádasokat járó halászó, 
pákázó emberek a halak mellett (csíkhal, sárga kárász) a vízi
madarak tojásait, valamint a nászruhába öltözött gémfélék dísz- 
tollait is rendszeresen gyűjtötték. Az értékes kereskedelmi 
cikknek számító kócsagtoll nem volt más, mint a hófehér színű 
nemeskócsag pompás válltollai. Mivel korábban ez a madárfaj a 
Kárpát-medence déli területein fordult csak elő, ezért éppen 
Vajdaság mocsaraiból került a piacra a legtöbb dísztoll. A lápok 
öntésterületek gazdagságára utal azoknak a hatalmas madár
csapatoknak a jelenléte is, melyek kizárólag hallal táplálkoztak. 
Ilyenek voltak a kárókatonák és a gödények. A 19. század 
közepén pusztult ki a Tisza alsó szakaszáról a két óriás termetű 
pelikánfaj: a borzas és a rózsás gödény. A kárókatonákat vagy 
kormoránokat a hetvenes években még a kipusztulás veszélye 
fenyegette, de a természetvédelemnek sikerült megmentenie e 
fajt. Száz évvel ezelőtt az Alföld mocsarainak szórványos fészkelő 
madara volt a közismert daru is. Az utolsó bizonyított fészkelése: 
1892, Fonyód. Ma nagy tömegben vonul át az Alföldön, ősszel 
különösen gyakori a Tiszántúlon, ahol ezres csapataik pihennek 
meg a kiterjedt szikes pusztákon.

Az Kárpát-medence természetes tájainak és élővilágának 
arculata folyamatosan változik. Most a kipusztult fajokról, a 
letűnt idők legendás állatairól beszéltünk, de a természet gondos
kodott arról is, hogy az új viszonyok közepette kialakult élőhe
lyeket új lakók népesítsék be. Az erdőségek kiirtása után jelen
tek csak meg nagy számban legféltettebb természeti értékeink, a 
túzokok. De megemlíthetjük a telepített erdők és a művelt 
területek élőlényeit is, vagy a mai Pannon régióra jellemző szike
sek egyedi világát, melyek a nagy folyók egykori öntésterületein 
alakultak ki. A korszerű természetvédelem legfontosabb feladatai 
közé tartozik a természetes élőhelyek és az őshonos élővilág 
további pusztulásának megakadályozása, illetve a meglévő 
állományok védelme és sokféleségük tartós megőrzése. Ezen kell 
munkálkodnia minden természetszerető embernek.



A SZABADKA -HORGOSI-HOMOKPUSZTA KIPUSZTULT 
RAGADOZÓ MADARAI

Egy-egy terület élővilágának kutatása során Ismernünk kell 
a korábbi időszakokra vonatkozó adatokat, mert eredményeinket 
csak az időrendi változások összefüggésében tudjuk kellően 
értékelni és a gyakorlatban hasznosítani.

A ragadozó madarak faj- és egyedszám ingadozása gyakran 
alkalmazott mutató az általános környezeti állapotok felmé
résére, becslésére. Mivel csúcsragadozókról van szó, tekintettel 
helyükre a táplálékláncolatok bonyolult kuszaságában, könnyen 
azonosíthatók ökológiai igényeik. Érzékenyen reagálnak zsák
mányállataik populációs változásaira (gradáció, degradáció, 
kipusztulás, túlszaporodás), a természetes növénytakaró változá
saira és a táj formáló emberi tevékenységre egyaránt. Megfogal
mazhatók, de egyúttal általánosíthatók is azok a terhelések, 
melyek egy-egy faj helyi állományának teljes kipusztulásához 
vezetnek. A ragadozó madarak állományainak tanulmányozása 
egészen pontos információkat biztosít a környezeti állapotokat 
illetően, melyeket később okosan hasznosíthatunk a ter
mészetvédelmi munka során.

A Szábadka-Horgosi-homokvidéken az eddigi megfigyelések 
25 nappali ragadozó madárfaj jelenlétét bizonyították. Ezekből 
ma 10 faj költ a területen. Ezek a következők: héja, karvaly, 
egerészölyv, darázsölyv, hamvas rétihéja, barna rétihéja, kere
csensólyom, kabasólyom, vörös és kék vércse. Rendszeres 
tavaszi, és őszi átvonuló a halászsas és a vándorsólyom. Rend
szeres *téli vendég a gatyás ölyv, kékes rétihéja és a kis sólyom. 
Ritka kóborlók a vörös kánya, fakó rétihéja, kígyászölyv, pusztai 
ölyv, parlagi sas, szirti sas, fekete sas. Az 1950-es években öt faj
jal csökkent a fészkelők száma, mert azokban az években sza
porodtak utoljára a vörös kányák, a réti- és a törpesasok, a 
fehérkarmú vércsék és a vándorsólymok.

A vörös kánya elterjedési területe csaknem kizárólag 
Európára korlátozódik, ezért védelme fokozott figyelmet igényel. 
Az 1970-es években évek elején pusztult ki a Pannon



medencéből. Marčetić szerint a homokvidékről 1951-ben tűnt el 
az utolsó költő pár. Azóta csak néhány tavaszi előfordulást re
gisztráltunk. Kipusztulását a kelet-európai állomány összerop
panása okozta.

A rétisas az ártéri erdők ritka, a kipusztulásának peremére 
sodródott madara. Hajdan népes állománya élt a Duna és a 
Dráva mellékén, de szép számban költött a Tisza menti ligetek
ben is. Azóta, néhány pár kivételével, a Tiszáról szinte már telje
sen kipusztult. A vizes élőhelyekhez kötődő madarak táplálékuk 
nagy részét a tavak, mocsarak, folyók felszínéről szerzik be. 
Halak, fiatal vagy beteg vízimadarak teszik ki zsákmányállataik 
legnagyobb részét. A rétisas szívesen rájár a dögre is, különösen 
az év hidegebb felében, amikor hosszabb kóborlásokra kény
szerül. Ilyenkor követi a réce- és vadlúdcsapatokat. A sebzett vízi
vad kényelmes, biztos zsákmányt jelent számára.

A múlt század folyószabályozási munkálataival indult meg 
a Kárpát-medencei állomány leromlásának folyamata. Megszűn
tek a biztonságos fészkelő helyek, mert az ártéri erdők csak a 
kordába szorított folyók mentén maradtak fenn. Megszaporodtak 
a trófeavadászok is. A rétisasok leshelyről könnyű zsákmánynak 
számítanak a pihenőfáik közelében. A foszfor szörppel töltött tojá
sok sok madár halálát okozták. Azóta szerencsére betiltották a 
foszfor szabadtéri használatát. Mivel a Pannon-alföld állománya 
nem keveredik az erős északi népességgel, a hetvenes évek elején 
a teljes kipusztulás fenyegette a régió madarait. Szerencsére nem 
így történt.

Akkortájt kezdték feltörni a szikes pusztákat, és halastavak 
sokasága létesült rajtuk, melyek táplálékbősége nagyot lendített 
a fennmaradt populáció szaporulatán. Természetvédelmi terü
letek hálózata alakult ki, megszűnt a vadászat, így a közép-euró- 
pai rétisas sikeresen megmenekült. Mivel elsősorban a nagy 
folyóinkat övező erdők lakója volt a rétisas, ezért érdekes volt 
nyomon követni a homokvidékhez tartozó kis vízhozamú Körös
patak mentén költő rétisasok sorsát. Az országhatár legészakibb 
csücskében húzódó Kőris-erdőben volt a fészek, melyet szinte 
minden évben kifosztottak. Kosta Medaković nyugalmazott igaz
gató említi, hogy 1949-ben két fiókát vittek át az akkor alakult 
Palicsi Állatkert ketrecébe. Csornai Richárd jegyzeteiben 1951- 
ben és 1953-ban szintén két-két fiókát említ. A továbbiakban 
nincs tudomásunk sikeres költésről. Idővel kivágták az öreg 
erdőt, lecsapolták a vizenyős réteket és a Kelebiai-halastavak, 
melyek a legfontosabb táplálékforrást jelentették, fokozatosan 
feltöltődtek, elgyomosodtak. A rétisasok azonban azóta is rend-
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szeres lakói a területnek. Gyakran láthatjuk őket, amint az öreg 
fák takarásában békésen pihennek, mintha csak a kedvező pil
lanatot várnák, hogy az ősi fészek melegében újra fiatalokat 
neveljenek.

A törpesas déli elterjedésű faj, amely elsősorban az ala
csony hegy- és dombvidék lakója, az Alföldön ritkán telepszik 
meg. Főleg madarakkal táplálkozik. Csornai szerint 1948-ig 
költött a Deszkás-erdőben. Bizonyító példányát 1935. május 12- 
én lőtték, a kitömött madarat a makkhetesi erdészházban 
őrizték. Kipusztulásának okait a vadászatban és a tölgyesek visz- 
szahúzódásában kell keresni. Ami a vadászatot illeti a sötét vál
tozat sajnos nagyon hasonlít a gyakori egerészölyvhöz, amely a 
fácánkifutók közelében kilőhető. Ami viszont a kocsányos töl
gyeseket illeti a talajvíz csökkenését nehezen viselik, ezért 
fokozatosan száradni kezdenek, legyengülnek, gombásodnak, 
mígnem az erdészek kiszelektálj ák a beteg egyedeket. így tűntek 
el a homokvidék hatalmas tölgyesei a hozzájuk oly ragaszkodó 
törpesassal együtt. A kialakult változások nem máról holnapra 
történnek, hanem egy hosszadalmas folyamat, már számunkra 
is tapasztalható végeredményét jelentik csupán.

A fehérkarmú vércse a közismert vörös vércséhez nagyon 
hasonló, apró termetű ragadozó, mely hajdanán telepesen 
költött a sziklafalakon. A középkor idején sikeresen elfoglalta a 
kővárak, templomok rejtett zugait, védett párkányait, ezért 
gyakori madár lehetett. A Kárpát-medencéből, tehát Vajdaság 
területéről szinte teljesen kipusztult, csak elvétve költ néhány 
pár. Marčetić szerint 1949-ben költött a szabadkai erdőkben is. 
Visszahúzódásának okait a táj átalakításokban és az intenzív 
vegyszerezésben kell keresni. Mivel szinte kizárólag rovarokkal 
táplálkozik, a felhalmozódott káros anyagok csökkentik a költési 
sikert, emellett feltörték a füves pusztákat, ahol elegendő rovart 
tudtak zsákmányolni. Hasonló okok miatt sodródott a kipusz
tulás közelébe a szinte azonos környezeti igényű kék vércse is, 
mely nem is olyan rég még tömegesen vadászott Bácska és 
Bánát végtelen füves pusztáin. Kettejük között a fészkelési 
szokásokban kell keresni a különbséget, mert míg a kék vércse 
a varjúfélék elhagyott fészkében költ, addig a fehérkarmú vér
csének kőfalra, sziklára, az alföldön templomra, várrá, 
épületromra van szüksége, melyeket lehetőleg füves puszták 
övezzenek. El kell ism ernünk, hogy ilyen költőhelyet 
Vajdaságban manapság mind nehezebb találni. Csak egy 
megfelelő, szaporodásra szinte ideálisnak mondható hely maradt 
fenn Vajdaság területén. Az aracsi pusztatemplom. A középkor



ból ránk maradt ősi rom, melyhez hasonló nemigen található a 
Kárpát-medencében, történelmi és műemlékvédelmi értéke mel
lett természetvédelmi szempontból is igen értékesnek mondható. 
Ott él ezeknek a kedves pusztai madaraknak az utolsó Pannon
alföldi állománya.

A vándorsólyom nagy termetű sólyomfélénk, mely az 1950- 
es években szinte az egész eurázsiai elterjedési területén a kipusz
tulás peremére sodródott. Mint a legkiválóbb vadászmadár a jól 
kiképzett öregek, de a fiatalok és a tojások is egyaránt nagyon 
keresettek voltak, kisebb vagyonokat lehetett keresni egy-egy jó 
képességű madárral. A szigorú természetvédelmi előírásoknak 
köszönhető, hogy fennmaradt az európai vándorsólyom, mivel 
még időben sikerült megoldani zárt környezetben történő mester
séges szaporítását. Ezáltal megvalósult a solymászok régi álma, 
hogy legálisan beszerezhető madarakkal tudják művelni kedvenc 
sportjukat, szórakozásukat. Elsősorban az arab országokba szál
lítják a sólyomtelepeken nevelt, vadászatra tanított sólymokat. 
Érdekességnek számít Marčetić feljegyzése arról, miszerint 1947 
és 1951 között a szabadkai Rókus-templom tornyán sikeresen 
költött a vándorsólyom. 1951 nyarán a hímet lelőtték. Csornai 
Richárd szerint 1950-ben a szabadkai erdőben egy magas nyár
fára épített fészkében nevelte fel fiókáit az utolsó sólyompár. 
Jelenlegi európai állománya felerősödött, így mind gyakrabban 
kerül szemünk elé. Különösen az őszi vonulás idején gyakori. 
Füves pusztáink felett láthatjuk az afrikai telelőhelyekre igyekvő 
vándormadarakat követő szélsebes röptű légi vadászokat.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 
Szabadka-Horgosi-homokpuszta élővilága csupán néhány röpke 
évtized alatt fontos fajokkal, egész sor pótolhatatlan csúcsra
gadozóval lett szegényebb. Pusztulásukat elsősorban emberi 
tevékenység okozta. Egyrészt közvetlen módon, mint a vadászat 
és a fészkek kifosztása, másrészt közvetett módon az erdőirtás, a 
mezőgazdasági vegyszerezés és a lecsapolások következ
ményeként húzódtak vissza a homokvidék élőhelyeiről. Ránk 
maradtíaz a feladat, hogy a természetvédelmi területek kezelőivel 
együtt visszatelepítési programokat dolgozzunk ki, de ugyanúgy 
ránk hárul a még meglévő állományok fenntartása és megmen
tésének felelőssége egyaránt.



A DUNÁTÓL A PUSZTÁK VILÁGÁIG

Észak-Vajdaság természeti képének alakításában megha
tározóak voltak a Duna és a Tisza. A folyók közti hátsághoz tar
tozó Bácskai-löszfennsík és a Szabadka-Horgosi-homokpuszta 
változatos talajformái, a hajdani ártereken a mocsarak és lápok 
maradványai, a folyószabályozások során keletkezett holtágak, 
az árvízmentesített területeken pedig a szikes puszták és tavak 
jelentik e táj legfőbb értékeit. Az éghajlati és talajadottságok vál
tozatos gazdálkodási formák kialakulásához vezettek. Ma a tar
tomány nagy része kultúrtáj, így a természetes földrajzi arculat 
és az őshonos élővilág jórészt csak a természetvédelmi 
területeken maradt fenn.

A Felső-Dunai Tájvédelmi Körzet a Duna bal partján talál
ható, az É-D-i irányban húzódó hajdani hullámteret öleli fel, 
melyet ma töltés választ el az élő Dunától. Az ősi Duna-völgy 
gazdagságát hivatottak őrizni a változatos élőhelytípusok, melyek 
közül ki kell emelni a hatalmas kiterjedésű elegyes láperdőket, a 
nedves kaszálóréteket, valamint a feltörő talajvíz formálta lápos- 
mocsaras területeket. Legértékesebbek a mocsártölgy alkotta 
keményfaligetek. A magas fák koronájában költ Európa legna
gyobb testű ragadozó madara, a rétisas. Mellette más, fokozottan 
védett, ritka nappali ragadozók kerecsensólymok, darázsölyvek, 
barna kányák is fészkelnek az ártér háborítatlan erdőségeiben. A 
sötét erdők félénk lakója a fekete gólya, mely -  ismertebb 
rokonától eltérően -  kifejezetten emberkerülő madár. A vizes 
élőhelyek jellegzetes madarai a gémfélék. Nádasokban, ligeter
dőkben találhatók népes telepeik. Legnagyobb számban bakc
sók, szürke, vörös és üstökös gémek költenek a természetvédel
mi övezet területén. A sűrű nádasok madara, a nagykócsag, az 
utolsó évtizedben szépen elszaporodott, viszont igencsak 
megritkultak az ártéri erdők telepes fészkelői, a kiskócsagok. 
Éjszakánként a tölgyesekből vaddisznó kondák merészkednek 
elő és eleség után kutatva tetemes károkat okozhatnak a művelt 
területeken. A Duna menti erdők igazi királya a gímszarvas, 
melynek életképes, erős állománya messze földön híressé tette a



védett területet. A rejtett 
életű vadmacska éjszakai 
vadász. Kóborló kandú
rokkal azonban nászuk 
idején, január és február 
folyamán, az erdőktől távol 
is találkozhatunk.

A Duna-Tisza közi 
hatalmas kiterjedésű homok
hátság déli nyúlványait 
képezik a Szabadka-Horgosi- 
homokvidék változatos terü
letei. Átmeneti zóna ez a 
homokos és a löszös talaj
típus között, de egyben 
érintkezési határt is jelent a 
különböző vízáteresztő tulaj
donságú kőzettípusok között.
Ezeknek az adottságoknak 
köszönhető, hogy a területen számtalan kisebb-nagyobb kiter
jedésű vizes élőhely alakult ki. Legismertebbek közülük a Palicsi- 
és a Ludasi-tó. A hatvanas évek végén csapolták le a Kelebiai- 
tavat, a hetvenes évek végén Makkhetesen a Nagyréti-lápot, a 
Palicsi-tó szanálásának idején szűnt meg a Sóstó. A nyolcvanas 
években kezdődött csapadékszegény aszályos évek következ
ményeként kiszáradtak a Hajdújárás és Horgos közötti szikes 
tavak, mocsarak, semlyékek. Ezen a változatos tájon négy ter
mészetvédelmi terület alakult ki. A Szabadkai Erdők és a Palicsi 
Tájvédelmi Körzet, valamint a Ludasi és a Szelevényi rezervátum.

A Szabadkai Erdők Tájvédelmi Körzete a legfiatalabb védett 
övezet, melynek célja a homoki erdők és a jellegzetes homok
pusztai gyeptársulások megőrzése, valamint a Körös-ér menti jel
legzetes élőhelyek védelme. Az eredeti növénytakarót a ligetes 
erdőspuszta képezte, fajokban igen gazdag gyöngyvirágos tölgye
sek borították a vidéket. A török időkben szinte teljesen kiirtot
ták őket és a lepusztult, termékeny feltalaj helyén kötetlen 
futóhomok alakult ki. A nagy károkat okozó terméketlen 
futóhomok megkötése végett újra erdőket telepítettek, így ma az 
őshonos erdők helyén akác, feketefenyő és nemes nyári 
ültetvények találhatók. A természetvédelmi övezet legismertebb 
területei a Kőris-erdő, mely az országhatár legészakibb 
kiszögellésében helyezkedik el. A pannon, vagy magyar kőris alkot 
itt zárt erdőtársulást, de megtaláljuk az elegyes fűzfa-szürke nyári
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ligeteket, valamint a tőzeges lápréteken kialakuló bokorfűze
seket, melyek domináns faja a rekettyefűz. Botanikai szempont
ból páraüan a terület fajgazdagsága. Ki kell emelni a kora 
tavasszal elsőként nyíló egyhajú virágot, melynek hazai előfor
dulása csak itt bizonyított. A májusi láp- és homoki réteken 
nőszirmok, kosborok, szegfűfélék bontják illatos virágaikat, 
megannyi védett ritkaság, melyek utolsó termőhelyeit a háborí
tatlan homoki élőhelyek biztosítják. A Körös-ér völgyének féltett 
természeti értéke a földikutya, melynek kisebb állománya a mai 
napig fenn tudott maradni az érintetlen pusztákon.

A Szelvényi-puszta több kisebb rezervátumból álló terület, 
mely mindegyikének megvan a maga jellegzetessége, egyedi 
értéke. Homoki rétek, nyílt és zárt gyepek váltják egymást a 
szikes legelőkkel, a tocsogókkal, mocsarakkal, tavakkal. A 
központi részeken erdőségeket találunk (Szelevényi-erdő) a 
szabadkai erdőkhöz hasonló társulásokkal. A rezervátum biodi- 
verzitását nagyban befolyásolják a helyi vízrajzi adottságok. 
Csapadékban gazdag években a mélyebb fekvésű laposok talaj
vízzel telnek meg, így gazdag vízivilág alakul ki bennük. Ilyenkor 
ezernyi vízimadár keresi fel a táplálékban gazdag lápokat 
gémek, kócsagok, récék, cankók váltják egymást. 2000 tavaszán 
első ízben a fattyúszerkők is költöttek a Kanász-bara nevű sem- 
lyékben. A gólyahíres rétek jellegzetes fészkelő madarai a nagy- 
goda, a piroslábú cankó és a csak itt található sárszalonka. Az 
öreg fűzligetek odvaiban költ a ritka szalakóta, mely joggal viseli 
a „legszebb madár” címet.

A változatos táj elemeknek köszönhető, hogy sokféle élő
helytípus alakult ki a ludasi rezervátum aránylag kis területén. 
Maga a tó és a nádasok mellett a területre ma inkább a kultúrtáj 
jellemző, amely évezredek alatt formálódott az emberi civilizáció 
hatására. Említésre méltó, hogy az első települések megje
lenésének ideje egybeesik a mai értelembe vett, számunkra 
ismert élővilág elterjedésével. Ez azt jelenti, hogy már a kezdeti 
időktől kölcsönhatásokról beszélhetünk az ember és az őshonos 
élővilág párhuzamában. Magára a tóra és a partszegélyre 
jellemző nádasok ma a legértékesebb élőhelyei a területnek. A 
nagy szárazságok miatt néha teljesen kiszáradt a tó és a náda
sok elborították az egész medret. Ezek későbbi mozaikos pusz
tulása hozta létre a mai jellegzetes tóképet. A keskeny levelű 
gyékényesekkel tarkított víztükrökkel borított nádasok a legpro
duktívabb részei a területnek, ide kötődnek a legértékesebb 
állatfajok is. A legsűrűbb nádasokban épül a vörös gémek, 
selyemgémek és bakcsók által lakott vegyes gémtelep, itt köl



tenek a Sitkék, a kis vízicsibék és a barkóscinegék. Ezek, a belső 
tavakkal tarkított nádasok adtak otthont hajdanán a tó leghíre
sebb madarának, a kékcsőrű récének is. Csornai Richárd, a kor 
neves ornitológusnak feljegyzései alapján 1947-ig költöttek 
Ludason. Azóta gyakorlatilag teljesen eltűntek a Pannon 
régióból, mivel a populáció törzsállománya itt Vajdaságban, 
Ludason, Palicson és a Sóskopón élt.

Az elöregedett felszakadozott nádgyökerek, rizómák kisebb- 
nagyobb úszó szigeteket, ún. ingólápokat alkotnak. A nedves 
rétek növényei már megtelepedtek rajtuk, így a borzas füzike, réti 
fűzény, tavi lórum és a vízi peszérce tetszetős példányaival 
találkozhatunk a nádasok sűrűjében. Itt alakulnak ki a danka
sirályok, küszvágó csérek és a fattyúszerkők népes telepei. 
Rajtuk pihennek és fogyasztják el zsákmányukat az óvatos 
vidrák, melyek nappal ritkán láthatók, de hátrahagyott nyomaik 
ékesen árulkodnak éjszakai vadászatuk sikeréről.

Az utolsó pusztai tavunkat jelenleg szántóföldek övezik, a 
lösz- és homokpuszták növényzete ma már csak foltokban van 
jelen. Ezek az élőhelyek a Hinga-parton, a Gyöngyparton, 
valamint a magas keleti ún. Sárgaparton maradtak fenn. Első
sorban növénytani szempontból értékesek, mert védett fajok for
dulnak itt elő. Kora tavasszal nyílik a tarka sáfrány, a tavaszi 
hérics, a pusztai meténg és a fekete kökörcsin. Nyár elején a 
sárga hagyma, a kövér aggófű és a budai imola bontja szirmait. 
A Krivaja-völgy mellett hazánkban csak itt fordul elő a szártalan 
csüdfű utolsó, életképes állománya.

1971. február 2-án, Irán Ramsar nevű városában fogadta el 
és írta alá 18 ország képviselője a „nemzetközi fontosságú vizes 
területekről, különösen mint a vízimadarak élőhelyéről” szóló 
egyezmény szövegét. Mára már a világ 94 országa ratifikálta az 
egyezményt és a ramsari listán ma 846 terület szerepel, 
összkiterjedésük 54 millió hektár. Ma már a madárvilág mellett a 
ramsari területek jelentősége szélesebb értelmezést kapott. 
Tekintettel arra, hogy a vizes élőhelyek ma a világ nagy részén 
veszélyeztetettek, így önértékként is kezelhetjük őket, minden 
különösebb bizonyítás és értékfelsorolás nélkül. A Ludasi-tó is 
nagyon jelentős hidrológiai szabályzó funkciót tölt be, kiemelve, 
hogy a szélesebb régió már hosszú ideje aszály sújtotta terület és 
a vízhiány mind aggasztóbb méreteket ölt. A ramsari egyezmény 
lehetőséget nyújt a különböző formájú közreműködéshez, 
bekapcsolódva a nemzetközi hálózatba szakmai, tudományos és 
nem utolsósorban anyagi támogatást is biztosíthat az egyes 
területek fenntartásához.



Észak-Bánát egyetlen természetvédelmi területe a jázovai 
túzokrezervátum. A hatalmas kiterjedésű terület legnagyobb 
részét szinte érintetlen ürmös és cickafarkos szikes puszták 
képezik, melyeken továbbra is szilaj állattartás, intenzív legel
tetés folyik, így jelenleg nincs veszélyben az ősi gyepek fenn
maradása. Itt él hazánk egyetlen túzokállománya, ezért a terület 
fokozott figyelmet érdemel. A túzok hajdanán előfordult Vajdaság 
egész területén, de a vadászat és a füves puszták feltörése 
megtette hatását, ezért a fennmaradt bánáti törzsállomány is 
csupán 20-25 példányból áll.

A természetvédelmi területen a túzok mellett természetesen 
egyéb értékek is találhatók. A közelmúltban sikerült bizonyítani 
a túzok közeli, kisebb termetű rokonának, a reznek költését. 
Ritka madárról van szó, életéről nagyon keveset tudunk. 
Jellegzetesek pusztai élőhelyek a marhajárásos, a zsombékosok, 
melyek uralkodó faja a hernyópázsit és a fehér tippan. Itt köl
tenek a sárga billegetők, sordélyok és a különböző nádiposzáta 
fajok. A szikesek jellegzetes, vízformálta mikrodomborzata külön
böző élőhelytípusokat hozott létre. A szikpadkák árnyékában költ 
a sziki pacsirta, melynek a Hortobágyon leírt alfaját a Kárpát
medence egyetlen bennszülött madaraként tartja számon a 
tudomány. A pusztai erdőfoltokban a vetési varjak fészkei biz
tosítják a kék vércsék telepeinek kialakulását. A kék vércsék a 
puszták jellegzetes ragadozó madarai, számuk az utóbbi időben 
nagymértékben csökkent. A Jázovai-halastó közelsége sokban 
megnövelte a költő madárfajok számát, így a nádasokban vegyes 
gémtelepek alakultak ki. Néhány éve még a ritka batla is sikere
sen költött a halastó egyik háborítatlan medencéjében.

Szeptember elején az őszi csillagvirág lila szőnyege borítja a 
nyári szárazságtól megrepedezett kopár legelőket. Ilyenkor bont
ja élénksárga szirmait a fokozottan védett vetővirág is, melynek 
termőhelyeit csak nemrégiben fedezték fel a kutatók.

A felsorolt természetvédelmi területek és a bennük őrzött 
természeti értékek fennmaradása érdekében még nagyon sok a 
tennivaló. A túlhaladott statikus kezelési elveken változtatni kell, 
ehhez viszont képzett szakemberekre és anyagi háttérre van 
szükség. Hosszú távon a megfelelő gyakorlati természetvédelmi 
programok és intézkedések életre keltése nélkül továbbra is csak 
degradációs folyamatokról beszélhetünk.



A PANNON-TENGER HAGYATÉKA

Az évmilliók során bolygónk felszíne gyakran változtatta jel
legét. Időnként hatalmas méretű beltengerek borították az ősi 
kontinensek felszínét, olykor egész földrészek emelkedtek ki a 
világóceánból, majd az egymást követő gigászi kéregmozgások 
során újra víz alá kerültek. Az éghajlat is folyamatosan módosult, 
szélsőségesen hideg és meleg, száraz és nedves időszakok váltot
ták egymást, gerjesztve és döntően befolyásolva a földi élet 
fejlődését, alakulását. Földünk mai arculata a krétakor végén és 
a harmad időszakban (tercier) alakult ki. Ekkor formálódtak meg 
a mai kontinensek körvonalai, a jelentősebb hegyvonulatok és 
síkságok. írásunkban egy különös élőlénycsoportot m utatunk be, 
mely a Kárpát-medencében alakult ki a kiédesedett Pannon-, 
illetve a Szarmata-tenger sekély, meleg vizű lagúnáiban. Ennek 
az ősi faunának néhány képviselője a mai napig fennmaradt, de 
a tengerrel együtt keletebbre húzódott. Kóborlásaik során 
időnként felbukkannak az őshazában, keresve talán a számukra 
örökre elvesztett „paradicsomot”.

A Pannon- vagy Szarmata-tenger a hatalmas kiterjedésű 
Tethys-óceán nyugati medencéjéből, az ún. Paratethysből alakult 
ki 10-12 millió évvel ezelőtt. Az Afrika és Eurázsia között elterülő 
óceán a hegyképződés időszakában (krétakor) kettészakadt és az 
északi rész beltengerré változott, amely a mai Bajorországtól 
egészen az Arai-tóig húzódott. Később belőle vált le a Kárpát
medencét teljesen beborító Pannon-tenger. Voltak időszakok, 
amikor az északi tengerekkel alakultak ki kapcsolatok, de négy 
szoroson keresztül a Földközi-tengerrel is összeköttetésben állt, 
így az élővilág mindkét irányból népesíthette be ezt a sekély, 
mindinkább félsós tóvá átalakuló beltengert. A hatalmas folyók 
(elsősorban az ős Duna és a Tisza) hordaléka gyorsította a 
kiédesedés folyamatát. A harmadkorban az éghajlat szubtrópusi 
jellegű volt évi 18 Celsius-fok átlagos hőmérséklettel, ami ugyan 
hidegebb volt az előző időszakok (jura, kréta) éghajlatánál, de 
jóval melegebb, mint az azt követő negyedkor eljegesedésekkel 
szabdalt hűvös, ún. boreális klímája.



Ezekben az iszapos, sekély, meleg vizű tengerekben egy 
különleges állatcsoport alakult ki, melyre a kis faj- és a nagy 
egyedszám volt jellemző. A növényvilág ebben az időszakban 
nagy változásokon esett át. A mai értelembe vett trópusi 
esőerdők, melyek a jurakorban a kontinenseket borították, 
fokozatosan az egyenlítő tájára húzódtak és megkezdődött a 
növényzet éghajlati övék szerinti elrendeződése. A Kárpát
medence növénytakarója a mainál sokkal gazdagabb volt. A 
Pannon-tenger partjait mangroveszerű mocsárerdők borították, 
de a hegységeken már száraz ligetes erdőségek alakultak ki. A 
szénbányákban fellelhető növénymaradványok és a virágpor
analízis jóvoltából tudjuk, hogy az erdőket főleg örökzöld 
fenyőfélék uralták, de már megjelentek a világos tölgyfélék első 
képviselői is. Ebben a korban keletkezett az értékes barnaszén. 
A kontinentális területeket kezdték beborítani az akkortájt 
kialakuló fűfélék, lágyszárú társulásai és rajtuk legelésző 
növényevők hatalmas csordái jelentek meg.

A harmadkor a Pannon-tengerben a kagyló- és csigafélék 
virágzását jelentette. Ma is sokfelé megtaláljuk ezeknek a fajok
nak a maradványait (pl. a híres balatom kecskekörmök, 
osztrigák, vénuszfajok). A gerinces állatvilágról is sok emlék 
maradt fenn. Jellemzőek voltak a nagyméretű cápafélék, melyek 
óriási halrajokra vadásztak. Ekkortájt a kétéltűek és a hüllők 
képviselői már a maiakhoz hasonlóak voltak. A krétakorban 
eltűntek a dinoszauruszok és helyüket a vizekben a krokodilus- 
félék foglalták el, a szárazföldön pedig megjelentek és szerteágazó 
fejlődésnek indultak az emlősök. Egy részük visszatért a vizekbe 
(fókák, cetek, szirének), mások a levegőt hódították meg (repülő 
kutyák, denevérek). A szarmata erdőkben nagy testű ormá
nyosok, a masztodonok legeltek, a pusztákat pedig már a mai 
lovak ősei népesítették be. A növényevőkre félelmetes ősra
gadozók, a kardfogú tigrisek és oroszlánok vadásztak. Az ipoly- 
tarnóci orrszarvú, masztodon, szarvas és különböző ragadozók 
megkövesedett iszaplenyomatai is az itatóra járó népes állat
seregek jelenlétét bizonyítják. A Szarmata-tenger édesedő 
vizében bennszülött (endemikus) jellegű reliktum fauna alakult 
ki, amit a „pannon kori” üledékrétegekből ismerhetünk meg.

A pannóniai időszak képződményeinek gazdasági jelen
tősége is igen nagy. A már említett barnaszénen kívül a medence 
kifejlődésében található kőolaj, földgáz, továbbá a peremterü
leteken keletkező kvarchomok jelentős. A pannóniai agyagok 
fontos kerámia alapanyagok, de említésre méltó az ivóvíz és a 
melegebb szintekből nyerhető termálvíz jelenléte is.



A Pannon-tenger amikor megszűnt a kapcsolata a keleti 
Parathethysel, amiből később a mai Fekete- és Káspi-tenger, 
valamint az Aral-tó alakult ki, vízutánpótlás híján tóvá zsu
gorodott (Levantei-tó), azután résztavakra tagolódott. A táplálék
ban gazdag sekély parti vizekben jellegzetes madárfauna alakult 
ki, melynek képviselői a mai napig fennmaradtak. E faunacsoport 
fajaira az a jellemző, hogy állományaik egy része követte a keletre 
húzódó Paratethyst, kisebb hányaduk a déli szorosokon keresztül 
a meleg Földközi-tengerre húzódott. A Pannon-alföldön másod
lagosan kialakult szikes tavak hasonló életfeltételeket biztosítot
tak számukra, ezért az ősi ösztönöket követve egyes képviselőik a 
mai napig megtalálhatók a Kárpát-medence tavain, vízjárta szikes 
pusztaságain. Ezért oly fontos természetvédelmi feladat a szikes 
élőhelyeknek a megmentése és hatékony védelme.

A Pannon-tó talán legjellegzetesebb madarai a gödények 
voltak. Ismertebb nevük a pelikán, népiesen tokánnak hívták 
őket. Két nagy testű fajuk fejlődött ki a Kárpát-medencében: a 
borzas és a rózsás gödény. Ezek az ősi vonásokat magukon hor
dozó halászmadarak ma is hasonló jellegű meleg vizű, sekély hal
ban gazdag élőhelyeket népesítenek be. Az állomány legnagyobb 
része a beltengerrel együtt keletre húzódott, népes telepeik még 
ma is megtalálhatók a Fekete-tenger partszegélyén. Jelenleg a 
Duna-delta mocsaraiban költenek legnagyobb számban. Egy 
részük azonban délre vonult és az Adriai-tenger környékén tele
pedett le (Hutovo blato, Dojran, Preszpa, Shkodrai-tó), de 
állományaik mára már teljesen felmorzsolódtak. Az „őshaza” 
szikes tavain még a XIX. században is költött néhány pár, azóta 
csak ritkán, őszi kóborlásaik során mutatkoznak a halastavak 
környéken. Egy ilyen feltűnést keltő eseményről a korabeli sajtó 
is beszámolt. „Néhány nap óta a Palicsi-tó környékén mintegy 
70-80 nagytokán tanyázik. Palicson alig hiszik, hogy pelikánok 
megfordultak volna, ezt a mostani borzasztó hőségnek tulajdoní
tani. Nolly és Mihajlovits lőttek közülük kettőt, midőn gyomrukat 
felbontották 5-6 db. 1 fontos halat találtak benne. Egyiket kitöm
ték a pymnasium részére.” (Bácskai Ellenőr: Az afrikai hőség 
következménye. 1886. VI. 6. 3. o.). Legutóbb a Kapitány-réti 
halastavon tartózkodott egy példány. Amint híre a ment a ritka 
eseménynek, a környékről csodájára jártak az emberek.

Egy szintén csoportosan előforduló kisebb termetű halász- 
madár, a kis kárókatona milliós telepeket alkotott a Pannon-tó 
mocsaraiban. A kárókatonák vagy kormoránok a víz alatt 
búvárkodva ügyesen követik a népes halrajokat. A pelikánokhoz 
hasonlóan állományaik kettészakadt; legnagyobb részük keletre



húzódott, kisebb hányaduk a 
mediterránra vonult. A Pannon
alföld mocsaraiban kisebb 
elszigetelt telepek a mai napig 
fenn tudtak maradni. Vajda
ság területén a Barandai-halas- 
tavon és az Al-Dunán költ 
mintegy 300-350 pár.

A kanalasgém is a Pannon 
tóban fejlődött ki. Lapátszerü 
csőrével a sekély vizekben „lá
balva” csapatosan kutat táp
lálék után, melyet sórákok, 
férgek, rovarok és apró halak 
tesznek ki. Európa nagy ré
széről kipusztult, de az Alföld 
mocsaras nádasaiban még k is  kárókatona
szép számban költ. A XIX.
század első felében Vajdaság területén több mint ezer pár költött. 
A mintegy 500 párat kitevő törzsállomány az Obedi-lápon élt. Az 
élőhelyek megszűnésével számuk jelentősen csökkent, az obedi 
telep is teljesen elnéptelenedett. Jelenleg a Császár-tavon a 
Becsei- és az Okányi-halastavakon léteznek kisebb állományaik, 
mintegy 140 fészkelő párral. Ősszel a halastavak lecsapolt 
medrében nagy táplálkozó csapatai gyülekeznek, így készülnek 
fel a viszontagságos őszi vándorlásra. A telet a Nílus völgyében és 
Észak-Afrikában töltik, de már március elején újra megjelennek 
ősi szaporodási területeiken.

Négy díszes tollazatú récefaj is kialakult a hajdani 
Szarmata-tenger térségében. A márványos réce ragaszkodik 
legjobban az ősi természeti adottságokhoz, így kizárólag félsós 
tavakban él. Állományuk két részre szakadt: a kisebb nyugati és 
a népesebb keleti populációra. A Kárpát-medencéből szinte telje
sen eltűnt, egyes példányai csak véletlenszerűen figyelhető meg a 
szikes pusztákon létesített halastavakon. Az üstökös réce sorsa 
is hasonlóan alakult, de a huszadik század elején váratlanul 
megjelent Nyugat-Európa nagyobb tavain és azóta a Kárpát
medencében is kialakult egy kisebb állománya. Vajdaságban a 
Palicsi-tó madárszigetein próbálkozott költéssel. A vadászok 
állítása szerint 1994-ben négy fiókát neveltek fel. A bütykös 
ásólúd a tengerpartok madara lett, belső Ázsiában továbbra is 
sós tavakon, lagúnákban érzi magát otthon. A Kárpát-meden- 
cében ősszel és télen mutatkoznak kóborló csapataik, de néhány



Kanalasgém



éve a Hortobágy szikesein újra költ. A kékcsőrű réce a huszadik 
század derekáig szép számban költött Észak-Bácska két nagy 
kiterjedésű szikes taván, a Palicsi- és a Ludasi-tó mocsaras 
nádrengetegében. Ideális élőhelye volt még a bánáti Sóskopó is. 
Ezen a három területen költött a Kárpát-medence törzsál
lománya. A ritka vadásztrófeának számító ősi récefaj a negyvenes 
években az intenzív üldözés következtében gyakorlatilag kipusz
tult Vajdaság vizeiről. Ludason 1947-ben, a Sóskopón 1962-ben 
költött utoljára. Azóta csak ritkán mutatkoznak egyes példányai 
a vonuló vadrécetömegekkel elvegyülve. Az 1982 és 1992 közötti 
időszakban mindössze öt alkalommal figyelték meg a Palicsi- 
tavon. Teljes elterjedési területén az ún. veszélyeztetett fajok közé 
tartozik. Állománycsökkenésének oka a legtöbb területen az 
élőhelyek megsemmisítése, a vizek lecsapolása és költőhelyeinek 
víztározóként történő hasznosítása, valamint a preparátum 
részére történő illegális gyűjtés és vadászat. 1984 és 1993 között 
szaporítási és visszatelepítési program indult a Kiskunsági 
Nemzeti park területén, de a beltenyészet genetikai problémái és 
a szikes tavak kiszáradása miatt a próbálkozás kudarccal 
végződött.

A szerecsensirály is a szarmata faunacsoport tagja volt, ő is 
a Pannon-tó területén alakult önálló fajjá. Híres madara lett a 
Palicsi-tónak, mert 1981-ben a felújított vízfelület mesterséges 
szigetein egészen váratlanul megjelentek az első költő párok. 
Néhány év alatt a Kárpát-medence legnépesebb állományává for
málódott a palicsi populáció. Volt időszak, amikor 40-50 pár is 
költött közeli rokonaik, a dankasirályok társaságában. Sajnos 
rövid idő alatt leromlottak a környezeti állapotok, a laza iszap
szigetek egy részét elmosta a víz, a fennmaradt részeket pedig 
benőtték az agresszív gyomok, a nád, és a költő párok szét
szóródtak Vajdaság egész területén. Halastavakat, víztározókat 
népesítettek be, manapság szinte minden jelentősebb telepen 
megfigyelhetők. A szerecsensirály lett az ősi szarmata csoport 
talán legsikeresebb képviselője. Felismerve az ember formálta új 
élőhelyek lehetőségeit, állománya terjeszkedik, számuk szépen 
növekszik.



A BARKÓSCINEGÉK TITKA

Köd és m ínusz tíz. Február.
De az a „kicsicsűr"-madár 
Nagyvígan fittyet hány neki 
S  pici gitárját pengeti.
Nem lát eget, nem lát napot, 
Nem érez olvadás-szagot,
Köd gomolyog, köd tornyosul, 
Tollára permetegje hull.
De ő  csak szól, csak zöngicsél.
Áprily Lajos: Új cinkeszó

A barkóscinegék élete, viselkedése, téli kóborlása és földraj
zi elterjedése régóta foglalkoztatja a honi és a külföldi ornitológu
sok érdeklődését. Olyan madárfajról van szó, amely sok minden
ben különbözik az európai énekesmadarak többségétől. Rend
szertani hovatartozása a mai napig vitatott, hihetetlen szapora- 
ságával egyetlen mérsékelt égövi énekesmadár sem vetekedhet. 
Tartós párkapcsolata, fiókanevelésének módja szintén egyedinek 
mondható, ugyanúgy a kettős táplálkozási stratégia, melyet e 
madárfaj a téli és nyári hónapokban folytat. Elterjedése gyakran 
változik, vannak területek, melyeket évtizedeken át teljesen 
elhagy, azután váratlanul újra benépesít.

A novemberi reggel nyirkos hidege átjárta a végtelen nádas 
suhogó rengetegét, de a sárga tónusú napsugarak erősödő ára
data mégis könnyedén elűzte az éjszaka páráit, melyek úgy 
oszlottak szét, mintha nem is léteztek volna sohasem. Csak a 
hátrahagyott ezüstös csillogás jelezte, hogy az éj leple alatt ott járt 
a fagy és jeges kezével megérintette a ludasi határt. Az erősödő 
napfény simogató melege életet varázsolt a szunnyadó nádasba. 
Csapoágó röptű, apró madárcsapat jelent meg a rozsdás nád
bugák felett, messze csengő, csilingelő énekük betöltötte a leve
gőt. Barkóscinegék voltak, a nádasok legszebb, legékesebb tollú 
énekesei. Vonulás előtti, olykor rituális elemekkel vegyített izga
tott készülődésük a tó leglátványosabb őszi színjátéka.

Az őszi készülődés a felkínált táplálék és az állomány
nagyság függvényében történik. A cinegék legfontosabb téli 
táplálékát a nád és a gyékény apró magvai képezik, ezért a csalá
dok túlélése a nádasok állapotától függ. A területen csak annyi



madár maradhat, amennyit sokáig, akár tavaszig is el tud tartani 
az adott élőhely. A többiek kénytelenek elhagjmi a költőterületet. 
A táplálékkínálat becslését egyedi módon oldják meg. Hogyan is 
játszódik le ez a szakirodalomban magas repülésnek nevezett 
jelenség? A családok már a szeptemberi nyárutón elkezdik a fia
talok vezetgetését a sűrű nádasokban. Ezekben a napokban 
fejeződik be a tollak teljes vedlése, ami azt jelenti, hogy az öreg és 
a fiatal madarak régi, kopott tollaikat újakra cserélik fel. Ezt tel
jes vedlésnek nevezzük, ami a ritka vedlési stratégiák közé tar
tozik és elsősorban az állandó, tehát nem vonuló fajokra jellemző. 
A barkóscinegék átmenetet képeznek az állandó és a valódi vonulók 
között, mert költözésük nem belső, ösztönös, genetikailag 
meghatározott szabályok szerint történik. Náluk általában az adott 
környezeti tényezők (mint amilyen az időjárás és az erőforrások 
mennyiségi állapota) határozzák meg a kóborlás kezdetét. 
Vándorlásuk ezért időszakos, ill. részleges, általában rövidebb távon 
zajlik, és parciális migrációnak nevezzük.

Barkóscinege



A Ludasi-tavon a magas repülés október második felétől 
november derekáig figyelhető meg. Napsütéses reggeleken 
általában 5-7 példányból álló, kis csapat kezdi meg különös 
viselkedését. Magasan a nádasok fölé emelkedve erőteljes, csilin
gelő hangjukkal csalogatni kezdik fajtársaikat. Azután hirtelen 
befejezik csapongó röptűket és lezuhannak a nádasba; rövid idő 
után újra kezdik az egészet. Az idő múlásával a csapathoz újabb 
példányok csatlakoznak, így létszámuk folyamatosan nő. Néhány 
óra leforgása alatt akár húsz alkalommal is megismétlik a leírt 
csapattoborzó tevékenységet. Számuk egyre szaporodik, míg el 
nem éri a 30-40-es példányszámot, miközben a csapat mind ma
gasabbra és magasabbra emelkedik. A nádasokból ekkor már 
szinte mindenfelől szól az átható hívóhang, a magasból pedig 
folyamatos csilingelés hallható. Mivel a barkóscinegék a sűrű 
nádasok lakói, ezért van szükség arra, hogy magasan a nádas fölé 
emelkedve hangos énekszóval hívják fel m agukra társaik 
figyelmét. Amikor a csapat az emberi szem számára láthatatlan 
magasságba emelkedik, az egyik pillanatban meggondolja magát 
és többé nem tér vissza a nádasba, és ismeretlen irányba 
tovaszáll. Mivel a barkóscinegék égész életüket a nádasokban élik 
le, azokat szinte soha el nem hagyják, ezért a gyengén repülő 
madarak közé tartoznak. Bujkálnak a nádszálak között, huzamos 
repülésre nincs is szükségük, a nagyobb távolságok megtétele 
komoly megterhelést jelent számukra. Pazarlóan nagy ener
giaveszteségnek tűnhet a csapatok fel-le emelkedő tevékenysége, 
valamint a hosszú, a tudomány számára minden részletében 
ismeretlen téli kóborlás. A fajfenntartás szempontjából azonban 
megéri ez a ráfordítás, mert ezáltal biztosítani tudják a fenn
maradásukhoz szükséges minimális egyedszámot. A télen jelent
kező élelemhiány, valamint a ragadozók okozta nagyarányú 
egyedveszteség sikeresen pótolható a következő évi szaporulattal.

Vajon hová és milyen útirányt követve távoznak el az őszi 
nádasokból a magasra emelkedett cinegecsapatok? -  teszik fel a 
kérdést már hosszú ideje a kutatók. Talán ők is a többi vándorhoz 
hasonlóan a meleg mediterrán felé veszik az irányt, vagy csak 
kisebb távot repülnek át, és egy közeli mocsárban ereszkednek 
alá. Az alumíniumgyűrűkkel történő jelölések jóvoltából 
hamarosan körvonalazódni kezdtek az őszi kóborlások homályos 
útvonalai. A Kárpát-medence legnagyobb állományát a Fertő-tavi 
cinegék képezik és az ötvenes évektől dr. Spiczer nagyszámú 
madarat gyűrűzött meg. A csaknem harmincezer megjelölt 
barkóscinegének csak néhány százaléka került meg újra. Egy 
részük a Pannon-síkság déli nádasaiból, másik részük Észak-



Olaszországból. Mikuska József hajdújárási biológus munkájá
nak jóvoltából Ludason 1959 telén kerültek kézre az első osztrák 
madarak. Azokban az években még nem költöttek a tavon, így a 
szakemberek körében nagy volt az öröm a váratlan felfedezés 
kapcsán. A későbbi kutatások bizonyították, hogy a téli csapa
tok nagy része a Fertőről érkezik hozzánk, de mellettük cseh és 
szlovák gyűrűs példányok is megkerültek Vajdaság területén. 
Olykor csak Magyarország déli tavairól húzódnak le az eleség 
u tán  kutató csapatok. A Vajdaság területén télen jelölt 
madarakat rendszeresen visszajelentették a Fertőről, illetve a 
Moldva folyó völgyéből. Tehát egyértelműen bizonyított lett az 
észak-déli kapcsolat. Sokáig nyitott kérdés maradt a nálunk 
költő madarak sorsa. Ők hová vonulnak el? A nyár folyamán 
megjelölt több ezer egyedről tíz év alatt egyetlen visszajelentés 
sem érkezett. Az után megtört a jég és végre 1996-ban hírt kap
tunk, hogy Donji Miholjac térségében fogtak egy hím és egy tojó 
Ludason jelölt madarat. 1998-ban szintén fogtak néhány fiatal 
példányt a miholjaci halastavak nádasaiban. Ezek a madarak a 
jelölés helyétől 150 km-nyi távolságot tettek meg. Néhány éve a 
szegedi Fehér-tavon is megjelentek ludasi madarak. Máshonnan 
ez idáig nem érkezett jelentés, így a sokéves kutatások ered
ményei alapján a hazai állomány a tél folyamán a közeli vizes 
területeket látogatja és 100-150 km nagyobb távolságra nem is 
távolodik el költőterületétől. A kevés megkerülési adat a tél 
folyamán jelentkező nagyarányú egyedveszteségre utal, de azt is 
jelentheti, hogy túl kevés a kutató, akik a téli nádasokban 
madárgyűrűzéssel foglalkozik. Annyi bizonyos hogy a sza
porodási időszak után a Kárpát-medencében kisebb-nagyobb 
szabályossággal intenzíven mozognak a kóborló cinegecsapatok, 
de messzi tájakra nem költöznek el. Egyben az is bizonyított 
tény, hogy távoli vidékekről hozzánk nem látogatnak 
barkóscinegék, így a téli időszakban csak a Kárpát-medence 
állományai keveredhetnek egymással.

Hazánkban jelenleg csak a Vajdaság területén költenek 
barkóscinegék. Legfőképpen Észak-Bácska és a szélesebb 
értelemben vett Tisza-völgy (Nyugat-Bánát, Kelet-Bácska) 
határolja be elterjedési területüket. Nem volt ez mindig így. A 
század elején kisebb állományok éltek Szerbia, Koszovó és 
Macedónia meleg völgykatlanaiban. Negotin környéki mocsarak
ból 1905-ben Rašković jelezte sikeres költésüket. A lecsapolá- 
sok, táj átalakítások megtették hatásukat és fokozatosan eltűnt 
a teljes déli populáció. Vajdaságban az idő tájt csak ritka téli 
vendégnek számított. Csornai Richárd, a kor neves ornitológusa



nagy megelégedéssel jegyezte fel, hogy 1938 telén -25 fokos 
farkasordító hidegben Zenta környékén sikerült megfigyelnie egy 
kis csapatot. Az ötvenes évektől fokozatosan változott a helyzet. 
Mikuska rendszeres gyűrűzésének jóvoltából bizonyított lett a 
mind rendszeresebb téli csapatok eredete, de Csornai bácsföld- 
vári megfigyelések alapján 1955-től már fészkelőként említi. Pelle 
István sokáig kutatta életüket, így a hetvenes évek közepén, 
1974-ben, a törökbecsei Sóskopó nádasaiban fiatalokat vezet
gető családokat talált. Ludason 1976-ban nekem jutott az a 
szerencse, hogy első ízben meglessem az új otthonra talált, 
letelepedő családokat.

Nyár volt. Barátaimmal Ludason táboroztunk, élveztük a 
gondtalan vakációt. Rózsa Sándor szigetén vertük fel megviselt 
sátrunkat, mely ráadásul szűkösnek bizonyult, így csak hárman 
alhattunk benne. Negyedik társunk kinn rekedt, ezért vezettük 
be az éjszakai őrség, népszerűnek nemigen mondható intéz
ményét. Emlékszem azokra a végtelennek tetsző órákra, amikor 
a tábortűz mellett, bóbiskolva figyeltük az éjszakai nádas 
ezernyi, rejtelmes zaját. A nyirkosán hideg hajnalokra, amikor a 
fényesedő keleti égen m adárszárnyak sokasága indult 
táplálékkereső útjára. Akkor lettem figyelmes egy számomra 
ismeretlen csilingelő hangra, mely lágyan terült szét a még 
párákban bújt álmos nádbugák felett. Elhatároztam hát, hogy 
meglesem a hang gazdáját. Mivel nomád vadászó és gyűjtögető 
(Rózsa Sándor nyomán) táborként tartottuk magunkat nyilván, 
reggelenként ki erre, ki arra vette útját. Egyikünk a faluba 
kenyérért, másikunk a sárgaparti szántók irányába (dinnyeérés 
ideje volt), ketten pedig horgásztak. Mondhatom, szegényes 
ebédek sikeredtek a napi zsákmányból. Abban az időben 
ezüstkárász, vagy szlávosan babuska még nem élt a tóban, így 
szinte kizárólag bodorkát és vörösszárnyú keszeget fogtunk. A 
belőlük készült halászléből csak úgy lehetett jóllakni igazán, ha 
sok-sok krumplival dúsítottuk. Egy délelőtt rám mosolygott a 
szerencse. Gyenge volt a kapás, inkább csak a vizet meregettem 
süllyecfo rozoga csónakunkból, amikor mellénk telepedett egy 
csilingelő madárcsapat. Szaporán szólítgatták egymást, és ügye
sen bóklásztak a nádbabák lecsüngő szálain. Feltűnt a hímek 
szépsége. A palaszürke fej, koromfekete bajusz, fahéjszínű hát, 
krémes has, lilás oldal és a hosszú farok. így írtam le akkor az 
ismeretlen madarat a mai napig őrzött jegyzetfüzetbe. Nagyon 
szelídek voltak, így egészen közelről figyelhettem életem első 
barkóscinegéit. Amikor megriadtak, mint a kis helikopterek 
egyenes vonalú repüléssel költöztek át a szomszéd nádasba. A



szigetre érkezvén leírtam a látottakat, de határozókönyv híján 
csak évekkel az esemény után sikerült teljes bizonysággal 
meghatározni az ismeretlen fajt. A sikeres letelepedést követő 
években nagyon elszaporodtak Ludason. Manapság a nádi
poszáták mellett a nádas leggyakoribb fajának tekinthetők.

A biológia egyik résztudománya a rendszertan vagy taxo
nómia, mely eredetük, közös vonásaik, rokoni kapcsolataik 
alapján kisebb-nagyobb csoportokba sorolja az élőlényeket. Faj 
alatti és faj feletti szerveződési kategóriákat alakítottak ki, köny- 
nyítve az eligazodást a növényi és állati birodalmak összetett 
szövevényében. A barkóscinegék rendszertani hovatartozása 
mindig is vita tárgyát képezte a szakemberek között. Eleinte a 
valódi cinegék családjába sorolták őket, majd később a papagáj- 
csőrű cinegék, míg végül a timália vagy bujkálófélék családjába 
kerültek. A rendszertannal foglalkozók berkeiben az a mondás 
járja, hogy ha nem tudják eldönteni, melyik csoportba kerüljön 
egy-egy problémás faj, rendszerint a timáliákhoz csapják őket. 
így járt madarunk is, mert a hatalmas eurázsiai elterjedési 
területen nincsenek rokonai, legközelebb az orientális és a tró
pusi Ázsia félszigetein, valamint Ausztrália és Afrika erdeiben 
élnek timáliafélék. A másik rendszertani érdekesség nála, hogy 
bár csak kis távon kóborolnak, tehát nincs módjuk keveredni 
egymással az elszigetelt állományoknak, mégis a hatalmas elter
jedési területen csupán két, illetve három alfajt különböztetünk 
meg. A nyugati sötét alfajt, mely főleg Európa atlanti és mediter
rán területeit népesíti be. A keleti világos tollazatú alfajt, mely 
Közép-Európától Közép-Ázsián át egészen Mandzsúriáig fordul 
élő. A harmadik alfaj, melynek létezése kétséges, a török-szír 
határövezetben él (élt) és talán már ki is pusztult. Ez volt a 
legsötétebb alfaj. Mivel magyarázható az a szokatlan jelenség, 
hogy ezen az óriási elterjedési területen szinte nincsenek lényeg
beli eltérések az egyes elszigetelt állományok egyedei között. A 
két alfaj is csak tollazatuk egyes színárnyalataiban különbözik 
egymástól. A magyarázat a következő lehet: A barkóscinegék 
égész életüket a sűrű nádasokban élik le, melyet szinte soha el 
nem hagynak. Az egyhangú nádasok környezeti adottságai nemi
gen változnak, így a madaraknak nincs szükségük alkalmazkod
ni a gyakori változásokhoz. Fejlődésük során tehát igyekeztek 
megőrizni a külső bélyegek változatlanságát, mivel elterjedési 
területükön az életterük is teljesen megegyezik, illetve nem vál
tozik, így inkább a belső, élettani alkalmazkodásra terelődött, a 
hangsúly elsősorban a táplálkozásra. A tavaszi és nyári hónapok 
idején kizárólag állati eredetű eleséget fogyasztanak. A nádasok



apró ízeltlábúi jelentik táplálékukat. Fiókáikat főleg szúnyo
glárvákkal táplálják, melyeket a víz felszínéről és nádtövekről, 
gyökerekről csipegetnek fel. Az ősz beálltával fokozatosan térnek 
át a növényi táplálékra. A rovarokat pókok és kisméretű csigák 
váltják fel, majd a fagy beálltával szinte kizárólag a nád és a 
gyékény apró magvaival táplálkoznak. A befagyott tavon gyakran 
a hó súlya alatt ledőlt nádkötegek alatt kutatnak főleg lárvák és 
peték után. A nedves jégre fagyott magvakat is csipegetik, így 
csapataik megjelennek a lékek közelében is. A téli nádaratók 
gyakran találkoznak velük, mert a frissen kivágott nádfoltok 
szinte vonzzák a barkós csapatokat. A levágott, megbontott nád- 
szállakról egyrészt sok ezer mag száll szerteszét, másrészt 
szabaddá válnak azok a titkos rejtekek, ahová az ősz folyamán a 
vízirovarok álcázták tojásaikat és bábjaikat. Érdemes követni a 
táplálkozó cinegéket. A hímek vezetése alatt haladnak előre, és ha 
jó a terméskínálat, a nádszálon felkúszva rákapaszkodnak a 
bugára és hozzálátnak a magvak szedegetéséhez. Amíg táplálkoz
nak, őrszemet állítanak, mely éles hangjával jelzi a veszély 
közeledtét. Ilyenkor csendben vannak szinte észre-vétlenek, de 
mihelyt tovább indulnak, pityegő és hívó hangjukkal, üzengetnek 
egymásnak. Nagyon erős a csapatok összetartó ereje. Bajba jutott 
társaikon segíteni igyekeznek, melyre kevés példa akad a 
madárvilágban.

Gyűrűzések során tapasztaltuk, hogy ha egy kóborló csa
patból néhány madár a hálóba akad, a többiek mind felsorakoz
nak a közeli nádszállakon és nagy igyekezetükben előbb-utóbb 
mindegyikük fogságba esik. Gyűrűzés u tán  a m adarakat 
szabadon engedjük, de a csapat mindaddig nem távozik, amíg az 
összes példányt ki nem engedjük a vászonzacskókból. A párok 
összetartása és hűsége szinte egyedülálló az énekesmadarak 
népes családjában. A hím és tojó madarak nem szakadnak szét a 
költés utáni időszakban sem, együtt kóborolnak egész télen át. A 
tartós párkapcsolatok már az elsőéves fiatalok között alakulnak 
ki. Veszélybe került társukat sohasem hagyják cserben. Egyik téli 
gyűrűzisem során a parti gazosban bujkáló cinegéket figyeltem. A 
laboda, libatop és a szőrös disznóparéj hóra szórt magvait 
szedegették a tóparti gazosban, amikor a közeli tanyáról a nádas 
felé lopakodó cirmost jelzett az őrszem. A csapat azonnal felröp
pent, és besurrant a nádas sűrűjébe. Ez lett a vesztük, mivel ott 
feszült a szinte láthatatlan fonatú függönyháló, és zsupsz, egy 
csapásra gyűrűzhettük az egész társaságot. Néhány vezérhímnek 
sikerült megmenekülnie, de ők a közelben várakoztak. Miután 
kiszabadítottuk a madarakat, tovább követtük a csapat útját. A



szétválasztott párok hamarosan megtalálták egymást, és tol
lászkodni kezdtek. Egyik hím, miután felfedezte a fényes alumíni
umgyűrűt párja csüdjén, serényen ráncigálni, csipegetni kezdte 
azt. Megpróbálta leszedni, eltávolítani a tojó lábáról. Sokéves 
kutatói tapasztalat után állíthatom, hogy ehhez hasonló gyengéd 
jelenetet más madárfajok esetében ez idáig még nem tapasztaltam.

A lágyan melengető áprilisi napfényben fürdött a ludasi 
nádas. Tavaszi sürgés mindenütt. Ezernyi hang, ezernyi szín, 
ezernyi illat. Csónakunk hangtalanul siklott a nádbabák 
árnyékában, a tisztásokról olykor récepárok riadtak fel nagy 
robajjal, a sűrűségekből gémek méltatlankodó recsegése hallat
szott. Egy népes madárváros peremére érkeztünk. Uszadékon 
épült fészkeikről hófehér dankasirályok százai emelkedtek a m a
gasba. Eleinte némán csapongtak felettünk, de azután eget verő 
ricsajjal támadásba lendültek. Egy-egy madár kivált a csapatból 
és zuhanórepüléssel süvített el fejünk felett. Nem volt 
szándékunkban tovább zavarni a sirályok költőtelepét, így a 
vészjóslóan suhogó szárnyak kíséretében sebesen elhagytuk a 
tiltott területet. Békésebb vizeken evezve oszlopos nádcsóvákkal 
borított csendes öbölbe érkezvén, hirtelen egy hosszú farkú 
madárka libbent át előttünk. Csőrében eleség volt. Egy vastag 
nádköteg kiálló tövére szállott, körülkémlelt, aztán besurrant a 
nádszálak közé. Követtük útját. Odacsúsztunk a hatalmas 
méretű, öreg nádcsomó mellé és széthajtva a nádszálakat meg
pillantottuk a fészket, melyben három hófehér tojás és három 
néhány napos csupasz fióka lapult. Megzavartuk a költőtelep 
békés nyugalmát, mert hirtelen harcias fekete bajuszú madarak 
jelentek meg körülöttünk és éberen követték mozdulatainkat. 
Ellentétben velük, mi nagyon megörültünk a találkozásnak, mert 
hosszú keresés után végre sikerült megtalálni a titokzatos 
barkóscinegék feszlelőhelyét a Ludasi-tó végtelen nádrenge
tegében, és első ízben bizonyítani költésüket Vajdaság területén. 
Az esemény a tartós letelepedés utáni években játszódott le, 
amikor még keveset tudtunk az új jövevényről.

A barkóscinegék a nádasok legkorábban költő madarai közé 
tartoznak. A téli csapatok február végén párokra szakadnak, és 
laza telepet alkotva fészkelő területet foglalnak el. Vannak 
magányosan fészkelő párok is, de ha az élőhely kedvez, elő
szeretettel választják egymás közelségét. A fészket a nádi
poszátáktól eltérően nem a nádszálakra szövik, hanem egy-egy 
megfelelő öreg, avas nádcsomó sötét sűrűjébe rejtik. Tojásaik 
ezért, akárcsak az odúlakó madaraké, fehér színűek, hiszen fent- 
ről a ragadozók nem pillanthatják meg. A nyitott fészkű nádi



poszátáknak barnán pettyezett tojásaik vannak. Mivel a fészek 
szilárd alapra épül, a sűrű szerkezetű nádasokban nem tudnak 
megtelepedni, csak ott, ahol elszórtan oszlopos öreg nád- 
kötegeket találnak, melyeket mély víz vesz körül. A ludasi náda
sok jelenlegi állapota szinte eszmei a cinege fészkelési igényeinek 
és valószínű ez lehetett az egyik előfeltétele a sikeres 
területhódításnak, illetve megtelepedésnek. Az első tojásokat már 
március végén letojja, így április második felében a nádasokban 
fiatalokat vezetgető családokat láthatunk. A szűkös fészket 
hamar elhagyják a röpképtelen fiatalok, így még napokig bujkál
nak a közelben. Mindkét szülő szorgosan etet, sőt a későbbi 
fészekaljak fiókáit az idősebb testvérek is etetik. Ebben rejlik a 
telepes fészkelés egyik előnye, hogy a fiókák táplálásába besegít 
a telep többi lakója is. így a kutatók megfigyeltek már testvéreiket 
etető elsőéves fiatalokat, besegítő nagynéniket, sőt amikor több 
öreg tojó fogott össze a fiókanevelés során. Szükség is van a segít
ségre, mert a mérsékelt égöv talán legszaporább énekes 
madaráról van szó, mely évente három, esetleg négy fészekaljat is 
kiröpít. Ezzel a nagyarányú szaporulattal pótolják a tél okozta 
óriási veszteségeket. A családok sokáig szinte a következő év 
tavaszáig együtt maradnak, és bekóborolják a tó minden apró 
zugát. Ez is a téli fennmaradás egyik fontos előfeltétele. Ősz ele
jén vegyes családok alakulnak ki, melyekben párok formálódnak, 
melyek majd egész télen át együtt kóborolnak. Együtt jelennek 
meg az ismeretlen nádasokban, és ha kedvező élőhelyet találnak, 
letelepednek, és családot alapítanak. A sikeres kolonizáció egyik 
feltétele az egész évre szóló párban maradás törvénye.

A barkóscinegék életének tanulmányozása során sok 
értékes összefüggésre és kapcsolatra derült fény. Sorsának 
alakulását nagymértékben befolyásolják a vizes élőhelyek 
környezeti viszonyai, a nádasok kezelésének hatékonysága és a 
tavakon történő emberi tevékenység formái. Remélem, hogy a 
vizes területek megbízott kezelőit nem vakítja el a gazdasági 
hasznosítás „mindenből pénzt csinálni” mottója és még időben 
kialakul az a szemlélet, mely tartósan biztosítani fogja a 
barkóscinegék fennmaradását, fenntartva azt az egyensúlyt, mely 
megfelel az élővilág és a gazdálkodó ember számára egyaránt.



CINEGÉK A HÓESÉSBEN

Hó esett. A tar hegy orma 
Habfehéren integet.
Erdőkből a hó leűzött 
őszapókat, pintyeket. 
Almafánk és csipkebokrunk 
Madarak tanyája lett...
ÁprilyLajos: Madarak

A nehéz hófelhők szürke árnyéka visszatükröződött a tó 
fiatal jégén. Madárgyűrűzéshez készülődtünk, de -  tekintettel az 
idő alakulására -  nem számítottunk komolyabb eredményre. 
Miután függönyhálóinkat kifeszítettük, jól befűtöttük az öreg 
tanya kemencéjét. Sisteregve pattogott a nedves venyige, és a 
szabadkémény öblös torkából gomolygó fekete füst körbejárta az 
udvar zúzmarával borított didergő akácfáit. A fehérre meszelt 
kemence falán megjelenő apró repedések már jelezték, hogy 
hamarosan a szobában is meleg lesz.

A borongós idő ellenére élénk volt a madármozgás, mintha 
a környék összes énekese a vén diófa csupasz ágain gyülekezett 
volna, és egymást túlharsogva köszöntenék a készülődő hóesést. 
A csapatokat persze nem a hófelhők megjelenése vonzotta a 
tányaudvar magas fáira, hanem a közeli napraforgótábla gazdag 
terítéke. Kapkodva szedegettek, mintha még a hóesés kezdete 
előtt szerették volna betakarítani az aratáskor kipörgött összes 
szemet. Nagy igyekezetükben nem feledkezhettek meg a rájuk 
leselkedő égi veszedelemről, a közelben ólálkodó karvalyról sem, 
ezért a diófa őrszemei éberen figyeltek. Amikor veszélyt észleltek, 
énekük elnémult, a gazos parlagról pedig egy szempillantás alatt 
felkerekedett az egész csapat és fejvesztve menekült a part menti 
bodzások oltalmazó sűrűjébe. A nagy tömeget zöldikék, ten- 
gelicek és kenderikék alkották, velük elvegyülve erdei és fenyő 
pintyek kutattak az elhullott magvak után. A bokrok alatt cirom- 
sármányok aranya sárgállott, a nádas peremén hetyke ökörszem 
bujkált. A háló sokáig üresen állt, de ahogy megérkeztek a náda
sok téli vándorai, a kékcinegék, azonnal munkához láttunk. 
Begázoltunk a jeges vízbe, hogy mielőbb kiszabadítsuk a bajba 
jutott törékeny állatkákat. Öt, tíz, harminc és már nem is tudtuk 
megszámlálni a befogott cinegéket, csak raktuk őket a puha vá



szonzacskókba. Amikor 
végtagjaink teljesen elgém
beredtek, u tat csinálva az 
úszó jégtáblák között, part
ra másztunk, és egy kis 
mozgás u tán  folytattuk 
apró foglyaink kiszaba
dítását. Szerencsére nem 
történt semmi baj sem 
velünk, sem a madarakkal. 
Mellcsizmáink is jól bírták 
a próbát.

Miután elvégeztük 
az adatfelvételt, és gyűrűt 
helyeztünk mindegyik cine
ge csűdjére, szabadon 
engedtük őket. A csapat 

Kékcinege újra összeállt, és vissza
tértek a biztonságos nádasba. Időközben a kemence sugárzó 
melege átjárta a szoba hideg falait, és a párás ablakon át néztük 
a tavat. Havazás előtti ünnepélyes csend honolt a tájon, melyet 
csak a vadkacsák messze csengő érces hangja zavart meg olykor
olykor. Szállingózni kezdett a hó, a récék is elhallgattak, és ködös 
némaságba burkolózott a végtelen nádas. Ekkor az utolsó zacskó 
cinegéje kidugta kék fejecskéjét, és a fellazult hurkon át bizalom
mal kémlelte a szoba ismeretlen homályát. Vártuk a fejle
ményeket. Megérezve a lehetőséget fürgén kiröppent és fenn ter
mett a kemence búbján. Nem próbálkozott a további menekülés
sel, nem rontott az ablaküvegnek, ehelyett megrázva tollait kutat
ni kezdett a szobában. Élelmet keresett. Párját hívogatta, mely 
még a zsák foglya volt, és a ház csendjét panaszos csicsergés 
töltötte be. Kiengedtük hát a másik madárkát is. Érzelmi meghitt 
találkozásnak lehettünk szemtanúi. Akkor már odakint javában 
havazott, de figyelmünket a szelíd madárkák különös viselkedése 
kötötté le. Egymást követve bejárták a tisztaszoba minden zugát 
és közben szedegettek. Átkutatták á repedéseket, a sarkokat, a 
mestergerendát, az ablakpárkányt. Jól érezték magukat, jelen
létünkről pedig tudomást sem vettek. Báris nekünk az volt a 
benyomásunk.

Időközben kiderült, hogy mi is foglyok lettünk. A hirtelen 
kialakult havas fergeteg a tanyára vezető egyetlen dűlőutat 
járhatatlanná tette, így autónkat nem is próbáltuk elindítani. 
Visszatértünk a meleg szobába és furcsamód nekünk is megtet



szett a rabság. Élvezni kezdtük a szoba petróleumszagú melegét, 
a kövidinka savanykás izét és tollas barátaink társaságát. Akkor 
már barátainknak tekintettük őket, sorstársaknak, nem a 
tudálékos kutató vizsgálati alanyainak. A tétlen várakozás 
hosszú óráiban emlékek sora elevenedett meg előttem a családi 
házról, meghitt karácsonyokról, gimnazista szobámról. Egyszer 
egy sérült cinegét teleltettem át a szobámban. Szelíd volt az is, 
napközben fáradhatatlanul kutatott a bútorok között, esténként 
odújába járt aludni. Akkoriban vele osztottam meg gondo
lataimat, terveimet, az első szerelmek önfeledt boldogságát és a 
csalódások vigasztalan fájdalmát. Szegény édesanyám türelem
mel viselte a kis jószág jelenlétét, pedig tavasszal egy héten át 
takarítottunk utána. Szerethette-e ő is, vagy csak miattam tűrte 
szó nélkül a szemetelő madárkát, már nem tudhatom meg, de 
akkor úgy éreztem, hogy neki is sokat jelent a csillogó szemű 
apró cinege.

Lassan elült a hóvihar és a falu felől csengő hangja sodró
dott felénk. Értünk jönnek -  villant át a gondolat, és valóban egy 
lovas szán sötét sziluetje bukkant fel az emelkedőn. Aggódó 
szomszédaink indultak segítségünkre. Hirtelen véget ért a 
tanyasi idill. Lassan, óvatosan kitereltük cinegéinket az udvarra. 
Tollaikat borzolgatva hangos pityegéssel köszöntötték a vakító 
havat, majd társaikat követve a fehér paplannal borított öreg 
nádasba surrantak.
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