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Kertész Ottó

AZ ORSZÁGBAN ITT FÉSZKEL A LEGTöBB SAS

Beszélgetés Juhász Tibor természetvédelmi őrrel

Valamikor ezen a helyen régi lakóépület, tehénistálló, disznóól, góré és kazlak álltak. Az 
Almási, később Papp tanya utolsó lakója Herczeg Károly és Papp Alajosné Aranka voltak. 
Ma a régi tanya helyén modern épületek állnak, melyek egyikének az országútra néző falán 
hatalmas kiterjesztett szárnyú sas rajzolat alatt Sasközpont felirat díszeleg. Beszélgetőpart-
nerem Juhász Tibor természetvédelmi őr, a Hortobágyi Nemzeti Park Természetvédelmi Őr-
szolgálatának munkatársa.

– Nem volt teljesen egyenes az utam idáig, bár a keresztapám révén gyermekkorom óta fog-
lalkozom természetvédelemmel, állatvédelemmel és madártannal, viszont eredendően vívó-
edző akartam lenni. A gimi után mégis az állatorvosira jelentkeztem, de 2 ponttal lecsúsztam, 
és így kerültem a Szent István Egyetemen belül Gödöllőre. Környezetgazdálkodási agrár-
mérnöki szakon végeztem, és a természetvédelem tájökológiai szakirányt választottam. Ez 
idő alatt már a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Csoportjának titkáraként dolgoztam, 
levizsgáztam ragadozó madárgyűrűzésből és végeztem is madárgyűrűzést. 

Sasfa
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Aztán innen Jászberény már nem távolság, és kellett valaki a Jászságba, aki fel is mászik a 
fára és meg is gyűrűzi a madarakat. Úgy kerültem erre a területre, hogy az akkori főnököm 
– Zalai Tamás – és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója is hívott, még közvetlenül a dip-
lomavédésem előtt, hogy végeztem-e már, van-e diplomám és van-e kedvem a Jászságban 
dolgozni. Válaszoltam, hogy kb. fél óra és kiderül. Tehát szinte azonos időben az államvizs-
gavédéssel sikerült is elhelyezkednem.  

– Gyerekkorod óta éled az életed a madarakkal, a diploma megszerzéséhez milyen nyelvből 
vizsgáztál?

– Tudom, mire gondolsz, de madárcsicsergésből sajnos nem lehetett.

– Egyébként milyen jelzéseket lehet megérteni a madarak hangjából?

– Elsősorban azt, hogy milyen fajhoz tartozik, a nagyon „éles fülűek” azt is meg tudják kü-
lönböztetni, hogy milyen fajon belül, milyen csoportba. Természetesen más-más úgymond az 
akcentus párzáskor, vész esetén vagy revír tartó – élettér határait jelző – helyzetben. Ezeket 
a hangokat meg lehet megkülönböztetni. A párzás idején kibocsájtott hang akár felhívás is 
lehet a táncra, melyet kemény csaták követhetnek, úgy az énekes madarak mint a ragadozók 
között. Ez utóbbiaknál súlyos sérülések is bekövetkezhetnek, sőt láttam már olyan eseteket, 
amikor a madár elpusztult a küzdelemben. 

– Már említettem, hogy ez egy magán gazda tanyája volt. Miért pont ide került a Sasközpont? 
Volt-e ennek szakmai oka, vagy csak a véletlen hozta így?

– Elég összetett, hogy hogyan is kerültünk ide, mint Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
és a Magyar Madártani Egyesület. Volt egy pályázat, ami még most is fut, ez a „Parlagi sas 
védelme Magyarországon” címet viseli. 2012-ben indult, és az egyik fő célja volt, hogy a 
Jászságban hozzunk létre egy olyan telepet, látogatóközpontot, ahol be tudjuk mutatni a 
nagyközönség számára az értékes ragadozómadár-fajokat. Tájékoztatást adunk arról, hogy 
miért is értékesek, miért kell védenünk őket, és egyben népszerűsítjük is a madárvédelmet. 
Tudják meg, hogy milyen veszélyek leselkednek ezekre az állatokra, ezeken belül ismerjék 
meg azt is, hogy maga az ember milyen veszélyes a ragadozó madarakra.
A másik cél az volt, hogy valami olyat csináljunk, amilyen még nem volt az országban, 
és a természetvédelemben is újat jelent. Ehhez azért volt a legjobb hely a Jászság, mert az 
országban itt fészkelnek a legsűrűbben a sasok. Elsősorban parlagi sasokról beszélünk, ami 
veszélyeztetett faj, Magyarországon fokozottan védett, és itt van a fajnak a nyugat-európai 
elterjedési határa. Ezenkívül Ausztriában és a cseh–szlovák határterületen van egy-egy kis 
populáció, de az európai állomány magja nálunk van.
Ami a központ helyének kiválasztását illeti, lényeges szempontnak számított, hogy legyen 
közel a Jászság centrumához, legyen jól megközelíthető, és tartozzon a Nemzeti Park keze-
lésében levő területhez vagy annak vonzáskörzetéhez.
A tanya kiválasztásában szubjektív tényezők is számítottak, hiszen az egykori tulajdono-
sok – Herceg Karcsi bácsiék – valamikor a bérlőink voltak. Segítettem nekik pl. a kaszálási 
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engedélyek megírásában, tőlük hordtam a házi tejet is. Ismeretségünk első évében Karcsi 
bácsi egyszer mondta nekem, hogy ők nagyon szeretik ezt a tanyát és nem szeretnék, ha az 
enyészeté lenne. Sőt, abbéli reményüket is kifejezték, hogy egyszer majd én fogok itt lakni. 
Ez 2008-ban volt, amikor még híre sem volt annak, hogy ilyen pályázatot akarunk készíteni. 
Évek múltán, amikor megjelent a pályázati kiírás, természetes volt, hogy idejöttem Karcsi 
bácsihoz, hiszen a legmegfelelőbb volt a hely: kellő távolságra a civilizációtól, olyan hely, 
ahonnan a madarak repatriációját biztonsággal meg tudjuk tenni, de közel van a műúthoz, te-
hát a látogatók is fogadhatók akár száraz lábbal, nekik sem kell kilométereket gyalogolni. A 
körülöttünk levő gyepek a Nemzeti Park kezelésében vannak, legoptimálisabb a hely. Tehát 
elkezdtünk tárgyalni az ingatlan eladásának feltételeiről, szóba került az is, hogy mi legyen 
a tanya sorsa, és végül megegyeztünk. Szerettük volna a meglevő épületeket megtartani, 
felújítani, de nem lehetett, mivel nem volt alapjuk. Ezért lebontottuk azokat, de megtartot-
tuk a tanya szerkezetét, az új épületek elhelyezése megegyezik a régiekkel. Eleget tettünk 
a települési rendezési terv követelményeinek is azzal. hogy az alaprajzformákat megtartva 
építettük fel az újakat. A madárház kissé eltolva a régi szín helyén áll, ahol most ülünk az 
régen istálló, a főépületünk a lakóépület, a gépkocsitárolónk pedig régen a disznóól volt.

– Milyen funkciót tölt be a Sasközpont, hiszen ennél jóval többek vagytok.

– Elsősorban iskolás csoportokat fogadunk az ország minden tájáról, bemutatjuk az ezen a 
vidéken élő és költő ragadozó madarakat. Van olyan röpdénk, ahol sérült madarat tudunk 
fogadni, amelyeket állatorvosi kezelés és gondozás után, ha lehet, gyógyultan visszaenge-
dünk a természetbe. Ezt a folyamatot is be tudjuk mutatni a nagyközönség számára. Van 
madárvédelmi kiállításunk, a fogadótermünk egyben bemutatóterem, amelynek a fala festett 
játékos tanösvény. A hátulsó fal festménye egy sas-családfa, a másik a „Mit eszik a parlagi 
sas?„ című kép. Egyik szakdolgozónk amatőr csillagász, és rendeztünk egy kis kiállítást is 
„Csillag madarak földjén” címmel. Szeretnénk óvodás kortól egyetemistákig csoportokat 
fogadni, és mindenkinek megfelelő szintű bemutatást, oktatást tartani, de cél, hogy a madarak 
megismertetése legyen a legfontosabb.

– Kinek az alkotása a fali dekoráció. a freskók?

– Lukács Albert festőművészé, aki egyébként a Fővárosi Állat-és Növénykertben dolgozik 
gondozóként, mellette solymászik. A madarak minden tollát ismeri, ez látszik is a festmé-
nyeiben.

– Erre a levele hullajtott fára a Jászság összes ragadozó madara egyszerre szállt le?

– Most, hogy felveted, először gondolok bele, tehát nézzük végig, milyen fajok élnek itt 
a Jászságban?  Érdekességképpen jegyzem meg, hogy az utóbbi héten pl. 3 faj is bekerült 
hozzánk sérülten. A most behozott darázsölyv, a kígyászölyv és a parlagi sas. Egyetlenegy 
faj van, amit még nem láttunk, csak az adatait ismerjük, az pedig a törpe sas. Tehát szinte 
mindegyik megfigyelhető a Jászságban, és fészkelnek is ezen a területen, de ha másképp 
nem, rendszeres átvonulóként jelen vannak. 
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– Látom, táboroztatásra is fel vagytok készülve, két 8-10 személyes hálótok is van, tehát 
többnapos programokat is szerveztek. Milyen programokkal várjátok a gyerekeket?

– A több turnusos tábor jövőre indul, minden napra más-más programokat szeretnénk mu-
tatni külön szakvezetőkkel. Természetesen terepgyakorlatok is lesznek jócskán. A gyalogos 
tanösvényünk is a Sasközpontból indul, egy l00 hektáros területet megkerülve 5 kilométe-
res séta lesz, és a parlagi sas életét mutatja be más természeti értékek megfigyelésével, pl. 
szalakóták vagy a kis őrgébics életét. Volt olyan túránk, amikor 5 parlagi sast is láttak az 
érdeklődők. Megfelelő létszám esetén lovas kocsival is végig tudjuk vinni a látogatókat, 
ezzel a kb. három órás túra egy órásra rövidül. A lovaktól annyira nem félnek az állatok, így 
közelebb engednek bennünket, és jobb megfigyeléseket tudunk végezni. A jászberényi Állat-
és Növénykerttel is van egy közös tanösvényünk, onnan indul, és nálunk végződik. Ez egy jó 
35 km-es túra, természetesen nem gyalog, hanem lehet biciklivel, amit az Állatkertben lehet 
bérelni. Szinte végig gátakon vezet a túra, és megkerüli azt a kis zárt borsóhalmi részt, ahol 
majdnem minden nagyon fontos természeti értékünk megtalálható.

– Ezeken a tanösvényeken már kiépített állomások vannak, vagy pedig a túravezető dönti el, 
mikor és hol állnak meg, annak megfelelően, hogy éppen mi az aktuális élethelyzet?

– Kiépített állomások vannak, táblákkal, képekkel és szöveggel illusztrálva. Tehát ha valaki 
nem akar vezetést igénybe venni, akkor is végig tudja járni és megfelelő információkkal gaz-
dagodhat. Természetesen bármikor az éppen zajló eseményekhez alkalmazkodva meg lehet 
állni, megfigyeléseket végezni, vagy adott pillanatokat megörökíteni.

– Gyerekcsoportokon és turistákon kívül vesztek-e részt szakmabeliek képzésében?

– Mindenféleképpen! Nemrégiben sikerült elérni, hogy itt a Jászságban magas érzékenységű 
természeti terület legyen kijelölve, ez agrárgazdálkodási szempontból is fontos. Ez az idén 
indult, mindenkinek új, plusz támogatásokat is lehetővé tesz. Ennek az előkészítését és a 
tájékoztatást az agrárium felé itt kívánjuk megoldani. Szeretnénk a pedagógusok részére is 
ismeretterjesztő programokat szervezni.
A Szent István Egyetem Vadbiológiai Tanszékének segítségével gyűjtöttünk anyagot, hogy 
bizonyos kezelések hatására hogyan változik az apróvad állomány. Szeretnénk ennek a ta-
pasztalatait is megismertetni a szakemberekkel, az érdeklődőkkel. Volt már a csapdázásról 
szóló fórumunk hivatásos vadászoknak. Központunk fontos szerepe, hogy az országos pro-
jektet innen irányítjuk. Mi fogjuk össze a ragadozó madarak védelmét.

– A röpdékben vannak úgymond „szálló” vendégek és maradók is. Nézzük végig, hogy most 
kik a hotelvendégek és miért?

– Most a madárházunkban egy parlagi sas pár, egy kerecsensólyom pár, illetve a másik ol-
dalban lakik egy rétisasunk, egy kékvércse és egy öreg csonkolt szárnyú parlagi sas. Rajtuk 
kívül vannak olyan madaraink, akik remélhetően elengedhetők lesznek, itt van pl. egy fiatal 
parlagi sas, az egyik szárnyán még nem nőtt toll. 
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Mi most megteszünk mindent, hogy tollasodjon, és el tudjuk majd engedni. Van egy kí-
gyászölyvünk, ő majd tavasszal kapja vissza a szabadságát, egyébként vonuló faj egyede. 
Egerészölyvek folyamatosan jönnek be, szerencsére legtöbbjük elengedhető. Augusztus 20-
án például 18 gólyát is szabadon tudtunk engedni.

– Ez azt is jelenti, hogy nemcsak ragadozó madarakat fogadtok be és ápoltok, hanem mind-
egy, hogy mi, csak repüljön vagy éppen nem, mert sérült?

– Mivel nagyon jó a kapcsolatunk a jászberényi Állat-és Növénykerttel, van közöttünk egy 
megegyezés: mi ugyan ragadozó madarakra vagyunk berendezkedve, de nemcsak ragadozó 
madarakat tudunk tartani, hanem más nagyobb testűeket is. Ha gémfélék, egyéb vízimadarak, 
bármilyen nagyobb testű varjúfélék sérülése történik, mi befogadjuk. Az Állatkert állatorvosai-
val mi is szerződésben állunk, és kezelik a mi madarainkat is. Az énekes madarak az állatkertbe 
kerülnek, mert ott jobban el tudják látni a gondozók, folyamatos felügyelet van, pl. sűrűbben is 
kell etetni őket, fiókájukat akár óránként.

– Az országban máshol is működik madárkórház, pl. Górés vagy Székesfehérvár. Itt is folyik be-
teg állatok kezelése. Mégis miben más ez, mint az előbb említettek, és van-e velük kapcsolat?

– Természetesen van, hiszen Górést is a Hortobágyi Nemzeti Park működteti, a górési repat-
riáló állomás csak madarakkal foglalkozik, a bemutatása is nehézkesebb, mert messze van a 
műúttól, rengeteget kell gyalogolni, kb. 5 km a távolság. 

Hercegék egykori tanyája
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Ettől függetlenül érdemes megnézni, viszont ők csak madarak befogadásával, kezelésével 
és elengedésével foglalkoznak. Elárulom, sok madár került már hozzánk onnan, tőlünk 
viszont még nem került oda madár. A madárkórház annyiban más, hogy még a műtéte-
ket is megmutatják, mi erre nem vagyunk berendezkedve. Mi itt azt mutatjuk meg, hogy 
mi történik az állatorvosi kezelések előtt és után. Hogyan foglalkozunk velük, hogyan 
gondozzuk a bekerült sérült, beteg állatokat az állatorvosok utasításai szerint. A látogató 
testközelből nézheti nálunk azokat a madarakat, amelyekkel a természetben is találkozik, 
a nem elengedhető állatokból olyan fajkészletünk van, aminek köszönhetően be tudjuk 
mutatni a Jászság, illetve az ország ragadozó madarait.

–Egy érdekes kérdés fogalmazódott meg bennem – amit úgy vélem emberi gondolkodással 
nem tudunk eldönteni, madárésszel pedig mi nem tudunk gondolkodni –, mégpedig az, hogy 
mi jó, meddig jó a madárnak, bizonyos sérülések esetén hol az életben tartás határa? Mű-
végtagok, protézisek stb. Mi a te véleményed?

– Nagyon egyszerű! A madárnak az a jó, ahogyan ő él! Márpedig nem rácsok között él, 
hanem a szabadban, repül és táplálkozik. Minden más, ami ettől eltérő, az nem lehet neki 
jó. Minden, ami a természetestől eltérő, az neki nehézséget okoz. Mi itt annyit tudunk tenni, 
hogy azoknak a madaraknak, amelyek már soha többé nem engedhetők vissza a természet-

A Sasközpont épülete a négyszállási út mellet
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be – van olyan is, amelyik szinte nem is élt természeti viszonyok között – folyamatosan jó 
minőségű és megfelelő mennyiségű táplálékot adunk. Emellett biztosítjuk a komfortérzetét 
is, élhessen úgy a helyén, hogy ne keletkezzenek a fogságban sérülései. Művégtagok? Ezt 
döntsék el az állatorvosok, hogy szakmai szempontból ez mennyire érdekes, milyen szakmai 
kihívás, mennyire jó és mennyire fontos. Én azt gondolom, semmi esetre sem a természet 
hozzátartozója. Tehát a természetes szelekcióval ilyen szinten nem kell nekünk törődni, az 
ember ilyen szempontból sem mindenható.

– Sőt nemhogy mindenható, hanem tapasztalataim szerint sokszor ártó, hisz én is kezeltem 
nem egy mérgezett ragadozó madarat. Kerül hozzátok is szándékos emberi kártétel követ-
keztében beteg madár?

– Beszéltünk már arról, hogy a Sasközpontban bemutatjuk a természetben fellelhető veszé-
lyek sokaságát, amelyeknek a madarak áldozatul eshetnek. Ezek zöme sajnos emberi erede-
tű, tehát sok minden tőlünk eredeztethető, a legnagyobb halálozási arányt a mérgezés okoz-
za. Mérget márpedig csak az ember rak ki. A második az áramütés, ez megint csak emberi 
eredetű, még ha nem is szándékos. Ezek után következik az utakon történő gázolás. Ki vezeti 
a járműveket? Majd pedig jön a lelövés, ami szó szerint célzott tevékenység, és a fegyver 
mögött is mindig ember áll. Amúgy ez már bűncselekmény, mint ahogy a mérgezések leg-
több esete is. Pozitív tapasztalatunk is van, amióta itt dolgozunk a területen csökkent a mér-
gezések száma és nőtt a parlagi sas populáció. Korábban ez pont fordítva volt. De még így 
is bőven száz fölötti a mérgezésben szándékosan elpusztított sasok száma. A szándékosságra 
abból következtetünk, hogy olyan mérget használnak, aminek a birtoklása is bűncselekmény. 
Tehát azt nem véletlenül tartja, és nem véletlenül helyezi ki az ember. 

– Úgy hallottam kutyák is közreműködnek a leselkedő veszélyek megelőzésében és elhárítá-
sában. Egy négylábú miben tudja segíteni a munkátokat?

– Van egy kutyás kereső egysége a Magyar Madártani Egyesületnek, a pályázat adott lehe-
tőséget az életre híváshoz. Úgy néz ki, hogy egy ember és egy kutya dolgozik azon, hogy 
felderítse a mérgezéses eseteket. A kutya a kitűnő szaglása révén segítség nekünk, sok más 
területen használják már keresőként az ebeket e tulajdonságuk miatt, de ő az első Közép-Eu-
rópában, aki dögöt és toxikus anyagokat, azaz mérget keres.  Megtalálja a sérült, elpusztult 
állatot is, és meg tudja találni a csalétket, amelyben a méreg van, és jelzi ezt. Mivel változa-
tos terepviszonyok között dolgozik, nem a megtalált állat mellé ül, hanem hanggal, azaz uga-
tással adja tudtunkra, hogy talált valamit. Hasonló kereső egység dolgozik Spanyolország-
ban, de Görögország is gondolkodik ennek bevezetésén. Olaszországban részt vettem olyan 
konferencián, ahol gyakorlat közben mutatták be az egységüket, elsősorban belga juhászokat 
alkalmaztak, de volt labrador is. A mi egységünkben egy német juhász dolgozik Deák Gá-
borral, aki a MME mérgezés megelőzési koordinátora. Az Országos Rendőr- Főkapitányság 
által szervezett képzésen vettek részt mindketten, és ott szerezték meg ehhez a munkához a 
szükséges okmányt és tudást. A kutya nemcsak a terepi munkában nagy segítség, hanem ha 
kell, házkutatásnál is. Hiszen ezeknek a mérgeknek az otthoni birtoklása is bűncselekmény.
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– Tehát a kereső munka során az ember lehet náthás, de a kutya egészségére fokozottan 
vigyázni kell.

– Igen, nála nem lenne szerencsés, ha bedugulna az orra. Egyébként rengeteget tartózko-
dik szabadban, hiszen neki ez a munkaterülete. Fokozottan ki van téve a szabadban végzett 
munka veszélyelemeinek, pl. kullancsok, szúnyogok által terjesztett betegségeknek és fizikai 
sérülések is. Kétéves, fiatal jószág, szeretnénk, ha még sokáig velünk dolgozhatna.

– Azért legyünk optimisták és bízzunk abban, hogy az ilyen intézmények és a bennük végzett 
munka azt eredményezi, hogy mégsem pusztulnak ki fajok, és megmarad a természet sokszí-
nűsége.

– Remélem én is, hiszen mindkét oldalon emberek állunk, csak el kell dönteni, hogy me-
lyik oldalra állunk. El kell dönteni, hogy mi hasznos az élővilág és ezen belül az ember 
számára. Tény, a biológiai diverzitás csökken, ez a mezőgazdaság termelési eredményeit is 
befolyásolja. Angliai kutatás bizonyította, hogy ha kevés madár található egy adott területen, 
ott a mezőgazdasági termelés bevétele is redukálódik. Változik a táplálékállatok száma, az 
alacsonyabb rendű talajlakó élőlények mennyisége, és következményesen a termelési ered-
mények is mérséklődnek. Mindezt a madárlétszám változásával tudjuk mérni.

– Köszönöm az ismeretterjesztéssel felérő beszélgetést, de nem kérdezlek tovább, mert újabb 
sérült vendéged érkezett. 

Juhász Tibor egy darázsölyvvel


