
A Tisza-tavi madárrezervátum ren-

getegében élheti át mindezt azltazó.
A világörökség részének nyilvánított
vidéket csak evezős csónakkal, ke-

nuval és kijelölt útvonalakon szabad

megközelíteni. Nem is ajánlatos a

meggondolatlan kalandozás, mert na-

gyon könnyen és végzetesen el lehet

tévedni. Akadnak eldugott szigetek,

melyeket olyannyira védenek, hogy
tudós természetbúvárokon kívúl nem

teheti be oda a lábát más halandó.

so Iképgás

Második legnagyobb tavunk még

nagyon fiatal, alig több mint harminc-

esztendős. Az utóbbi évtizedekre jel-

lemző megalomán ötletek egyikeként

a hatvanas évek közepén született meg

a döntés a kiskörei vízlépcsó megépíté-

séről, A Tisza duzzasztásának alapvető

célja az alföldi aszályok enyhítése, az

öntözéshez szükséges víz biztosítása
volt. A természetkedvelők szerencsé-
jére az elárasztás tervezett három
üteméből csak kettő valósult meg,

Hangtalanul siklunk a tükörsima víz

sötét felszínén. Fejünket mélyen le

kell húznunk a sűrűn összeboruló

á9ak alatt. Félhomály van, csak a

levelek közt vakít be néha a nyá-

ri napsütés. Csendben figyeljük,

ahogy ezer hangon zsibong körü-

löttünk a sás és a nádas. A gyenge

széIben halkan susognak az ártéri

erdők. Zsongító dallamukat csak a

felcsattanó madártrillák szakítják

meg. A víz alatt ezüstös hátú halak

cikáznak. Több éles kanyar után

hirtelen az é9bolt végtelenje tárul

elénk. Egy tisztásra érünk, melyet

mindenhol a tündérek sárga rózsája

borít. A növények húsos, párnás le-

velein vízimadarak sétálnak. Megáll

kezünkben az evező. csak lebe-

günk: egy helyben és némán. Amit

látunk, távol van a mindennapok

valósá9ától. Az elfeledett édenkert

vendé9ei vagyunk.

Így születhettek meg a varázslatos
labirintusok , az erdős, cserjés szigetek

a végeláthatatlan vízfeiület helyett.

A teljes duzzasztás elmaradásának
köszönheti létét a Tisza legnagyobb
gémfaluja, és talál éIetteret magának

itt - L<étszáz másik madárfaj mellett

- a nagykócsag, a kerecsensólyom és

a barnakánya. Errefelé terülnek el Eu-

rópa legnagyobb összefüggő sulyom,

és tündérfátyolszőnyegei, tenyészil
ragadoző növényünk, a rence vag)
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