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Főköh Levente 
 

A JÁSZSÁG TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 
ÉS TÁVLATAI1 

 
 
A Jászság területének képét a harmadidıszak második felében kezdıdött s szinte 

napjainkig tartó süllyedések alakították ki. Lehatárolásában is a kialakult süllyedések és 
a lerakott üledékekbıl kialakult hordalékkúpok nyújthatnak segítséget. Északról a 
Gyöngyösi- és Hevesi-sík, keletrıl a Szolnoki-ártér, délnyugatról a Gerje-Perje-sík, 
nyugatról a Hatvani-sík és a Tápió-sík egy kis része határolja. Endes és Harka szerint 
területét legegyszerőbben úgy határozhatjuk meg, ha Jászárokszállástól Jászapátin, 
Tiszasülyön, Szolnokon, Tápiószelén, és Pusztamonostoron át folyamatosan húzott, 
majd Jászárokszállásra visszatérı vonallal jelöljük ki. 

A Mátra déli elıterében kialakult fiatal süllyedékbe a hegységbıl kilépı 
patakok, mint az Ágó-patak, a Tekerı-patak, Gyöngyös-patak, Bene-patak és a Tarnóca 
szállították az üledékeket. Az észak felıl érkezı patakok a Jászság északi peremén 
hordalékukat lerakva kiterjedt hordalékkúpokat építetek fel. A hordalékkúp területek 
élénk domborzatú homokbuckás területekké váltak, s ezzel igen élesen elkülönülnek a 
délibb Jászsági területek egyhangú síkságától. Ez a terület az un. Gyöngyösi sík 
közvetlen közelében található, melyen belül a Tarna és Gyöngyös síkja alacsonyabb, 
felszínét folyóvízi formák, holtmedrek, lefőzött morotvák fedik. Ma is vizenyıs terület. 
A tartós süllyedés következtében a felszínen csak felsı pleisztocén és holocén üledékek 
találhatók. A felsı pleisztocénben még egységes Gyöngyös-Tarna hordalékkúp a 
holocén kezdetén kettévált, a K-i magasabb területeken löszös homokkal, homokos 
lösszel fedett futóhomok a jellemzı, a nyugati alacsonyabb területek infúziós lösszel és 
holocén folyóvízi üledékekkel feltöltöttek. (Marosi, S. - Szilárd, J. 1969, Marosi, S. - 
Somogyi, S. 1990). 

Az így kialakult terület szinte egy egységes mocsárvilágot foglalt magába, 
melynek gazdag növény és állatvilága mára egyrészt a bekövetkezett természetes 
környezeti változások, másrészt az antropogén hatások eredményeként jelentısen 
elszegényedett, s szők területre szorult vissza. Az egykori élıvilágról, a terület 
geomorfológiájáról, vízrajzi helyzetérıl, élıvilágáról több jelentıs tanulmány készült, 
melyek közül itt most csak a Fodor Ferenc által jegyzett „A Zagyva alföldi 
medencéjének régi vízrajzi viszonyai” és „A Jászság életrajza” munkákat említjük. 

Mint belátható, kialakulásának sajátossága miatt a Jászság területe olyan egyedi 
természeti értékeket képvisel, melyek igen hamar felkeltették a természet kutatását 
mővelı szakemberek figyelmét, azonban mindmáig olyan átfogó tanulmány, mely a 
geológiai kialakulástól a jelenidıszak élıvilágáig tekintené át a Jászság természeti 
értékeit, nem készült a területrıl. 

A növényvilág tanulmányozásának legkorábbi adatait a neves botanikus, 
Kitaibel Pál munkáiban találjuk. Kitaibel nagy országjáró útja alkalmával jutott el a 
Jászságba is. Naplófeljegyzései, melyek a társadalomtudományok mővelıi számára is 
igen jelentısek, tartalmazzák azoknak a növényeknek neveit, melyek a 18-19. század 
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fordulóján még jellemezték a terület növényzeti képét. A már említett antropogén 
hatások között igen jelentıs változásokat indukáltak a terület mocsárvilágának 
felszámolására irányuló lecsapolási munkák. E tevékenység jelentısen megváltoztatta a 
növényvilág természetes úton fejlıdı folyamatát. Erre a Jászság növényvilágának elsı 
tematikus leírója Janka Viktor, a kiváló botanikus hívta fel elsıként a figyelmet. 

A terület mezıgazdasági mővelés alá vonása, a mind nagyobb területekre 
kiterjedı un. monokultúrás gazdálkodás évtizedekre visszavetette a terület kutatásának 
folytatását. A mezıgazdasági területen nincs mit kutatni szemlélet, ill. a sokkal 
látványosabb eredményekkel kecsegtetı középhegységi vizsgálatok mellett a Jászság 
elhanyagolt terület lett. Ebben az idıszakban igen fontosak a helybéli Tanítóképzı 
Intézet oktatóinak és hallgatóinak győjtései a múlt század elsı harmadában, melyek, ha 
nem is törekedtek teljességre, de a fennmaradt feljegyzések igen alkalmasak a 
változások rögzítésére. 

A kutatástörténeti vizsgálatok tanúsága szerint a Jászság területén végzett 
állattani feltárások sem mutatnak kedvezıbb képet a botanikai vizsgálatoknál. Itt az elsı 
adatok a 19. század második felébıl származnak, elsısorban útleírások említenek egy-
egy valamilyen szempontból érdekes állatot. A rendszeres győjtések a tanítóképzı 
tanáraihoz és diákjaihoz köthetık. Ezeknek a győjtéseknek az elsıdleges célja nem a 
tudományos feltárás, hanem a természetrajzi szertár győjteményének bıvítése volt. Az 
elsı valóban tudományos igénnyel készült felmérés és publikáció Jászberény híres 
szülöttjének, Vásárhelyi Istvánnak a nevéhez kötıdik. Az Állattani Közleményekben 
1932-ben megjelent „Jászberény és környéke emlısfaunája” c. munkája sokáig az 
egyetlen volt ebben a tárgykörben. 

A jelentıs elmozdulás, a tervszerő, szervezett kutatások irányába az elmúlt 
évtizedekben kezdıdött meg. Mára a terület természettudományi feltárásának 
eredményeként olyan tanulmányok láttak napvilágot, mint az Endes Mihály – Harka 
Ákos nevéhez kötıdı, a Jászság területének gerinces állatvilágát feldolgozó munka. A 
tanulmány az elsı olyan alapvetés, mely törekszik egy átfogó kép leírására. Ennek 
érdekében a szerzıpáros nem csak a természetes és természetközeli élıhelyeket 
vizsgálta át, hanem a közvetlen antropogén hatás alatt álló területeken is végzett 
megfigyeléseket és győjtéseket.  Munkájuk eredményeként 30 hal-, 11 kétéltő-, 3 hüllı-, 
109 madár- és 36 emlısfajt ismertetnek. A kutatás szervesen illeszkedik a szerzık által 
késıbb feldolgozott Heves–Borsodi–síkság gerinces faunáját ismertetı munkájához. 

A gerinces élıvilág mellett talán legjobban Jászberény és környéke nagylepke 
faunája ismert. A elızmények az 1920-40 közötti idıszakra nyúlnak vissza, s Móczár 
Miklós tanár nevéhez főzıdnek. Hosszú évtizedek kihagyása után a győjtések, 
feldolgozások, kutatásszervezési munkák a Jász Múzeum munkatársának, Buschmann 
Ferencnek a nevéhez köthetık. A kezdetben „csupán” a nagylepkék iránt elkötelezett 
autodidakta győjtı fáradhatatlan intenzitással egyedül végzi évtizedek óta a Jászság, 
különös tekintettel a korábbi mocsárvilág reliktum területeként értékelhetı Hajta-
mocsár állat- és növényvilágának tanulmányozását. Munkásságának eredménye az a 
közel 30.000 példányból álló győjtemény, mely a Jász Múzeumban a győjtı 
gondozásában található. 

Buschmann Ferenc mára a hazai nagylepkészek egyik elismert szakembere, aki 
számos átfogó tanulmányban ismertette a Jászság nagylepke világát. A szakcikkek 
mellett különös gondot fordítva az ismeretterjesztésre, oktatásra is. Ennek a munkának 
egyik legjobb példája, az igen sok gyakorlati ismeretet is közlı, a Jászsági Füzetek 16. 
köteteként napvilágot látott dolgozat „Jászberény és környékének lepkevilága”. Egyik 
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legutóbbi dolgozatában a szerzı már arról számol be, hogy a folyamatos győjtések 
eredményeképpen mára a területrıl kimutatott fajok száma elérte a 754-et. 

A rovartani, különösen a lepidopterológiai kutatások egyik fontos kiegészítıje a 
botanika. Az egyes lepkefajok tervszerő győjtésének elengedhetetlen elıfeltétele a 
tápnövények ismerete. A Jászság területére, mint már az elızıekben említettük a 
nagykiterjedéső monokultúrák megléte a jellemzı, ennek ellenére kis foltokban igen 
változatos növényvilágot találunk. Ezek a területek, a Zagyva és hullámtere, az újszászi 
erdı, a Jászság nyugati peremén található homoki erdık, a jászdózsai szikes rét, a 
borsóhalmi legelı, s nem utolsó sorban a máig meglévı mocsárvilág, melyeknek 
részletes feltárása természetvédelmi kezelése és ezzel együtt megırzése az elkövetkezı 
évek kiemelt feladata kell hogy legyen. Az ısi növényvilág megırzésében az un. vizes 
élıhelyek a legfontosabbak. Ilyen élıhely a Hajta-mocsár területe, ahol az eddigi 
vizsgálatok számos jellemzı, ugyanakkor ritka fajt mutattak ki. Ezeknek az értékeknek 
a leírását találjuk Buschmann Ferencnek a Hajta-mocsárról írott munkájában. 

A fentiekben röviden áttekintett kutatástörténet azt bizonyítja, hogy elsısorban 
helyben élı kutatók voltak azok, akik szinte kötelességüknek érezték, hogy 
munkásságukkal a Jászság természeti értékeinek egyes részleteit feltárják és közkinccsé 
tegyék. Különösen jelentısek azok a vizsgálatok, melyek az utóbbi évtizedekben 
folytak, s eredményeik számos tudományos folyóiratban és un. ismeretterjesztı 
kiadványban láttak napvilágot. Szerencsés egybeesés, hogy ezeknek a munkáknak, 
melyek a terület faunájának és flórájának feltárására irányultak mára jelentıs 
győjteményi háttere is kialakult. Buschmann Ferenc munkájának eredményeként mára a 
Jász Múzeumban elhelyezett nagylepke és botanikai győjtemények a terület természeti 
értékeinek pótolhatatlan adatbázisát képezik. Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy a 
látszólag homogén, erıteljes emberi behatás alatt álló monokultúrás területek is 
ırizhetnek olyan értékeket, melyek megóvása nem csak egy szők közösség érdeke kell 
hogy legyen. 

Szükséges lenne, hogy megfelelı szervezımunka révén egy adatbankba kerüljön 
összegyőjtésre mindaz, amit ma a területrıl tudunk, hiszen számos un. rejtızködı adat 
található különbözı földtani, földrajzi, biológiai összefoglaló tanulmányban. Ezeknek 
az adatoknak az ismeretében lehet kijelölni azokat a kutatási irányokat, melyek 
hozzájárulhatnak a terület komplex megismeréséhez. Az ismeretek birtokában olyan 
adatokhoz juthatunk, melyek alapvetık lehetnek a Jászság még meglévı természeti 
értékeinek tudományos alapú természetvédelmi kezelési terveinek kialakításához. 
Ezeknek a kezelési terveknek hiányában tovább szőkülhetnek azok a természetes és 
természetközelinek mondható területek, melyek speciális élıhelyet biztosítanak az itt 
élı az állatoknak és növényeknek. 

E munkának megvannak az alapjai, hiszen a múzeumban ırzött győjtemények 
mellett a Jászságban évek óta tervszerő természetvédelmi nevelés folyik Vásárhelyi 
István szellemiségének tiszteletben tartásával. 

 
 

A Jászság természeti értékeit tárgyaló legfontosabb munkák az elmúlt évtizedekben: 
 
Endes Mihály–Harka Ákos (1985): A Jászsági-sík gerinces állatvilága.– Jászsági Füzetek 14. Jászberény 
Endes Mihály (1985): Ritkaságok és jellegzetességek: bepillantás a tiszai Alföld növényvilágába.– 
Jászsági Füzetek 15. Jászberény 
Endes Mihály–Harka Ákos (1987): A Heves–Borsodi–síkság gerincesfaunája.– Tiszai Téka 2. Eger 
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Buschmann Ferenc (1985): Jászberény és környékének lepkevilága. Makrolepidoptera-nagylepkék.– 
Jászsági Füzetek 16. Jászberény 
Buschmann Ferenc (1995): Jászberény és környékének természeti értékei I. A Hajta.– Jászsági Füzetek 
22. Jászberény 
Buschmann Ferenc (2000): Jászberény és környékének növényvilága (I. Természet- és növényföldrajzi 
viszonyok).– Tisicum 12. Szolnok 

 
 


