
Miért nem örülnek a természetvédők a Sóstóra tervezett kalandparknak?  

 
((Kiket takar a címben a természetvédő megnevezés? A Fejér Megyei Természetbarát 

Szövetség (FMTSZ) civil szervezet több mint 50 éves, jelenleg közel 1400 tagja van, lét-

számát tekintve többségében fehérvári szakosztályokban, egyesületekben. Keretei között mű-

ködik a TeSz (Természetvédelmi Szolgálat), tavaly volt 50 éves, (fejér-megyei kezdeménye-

zésre indult annak idején Társadalmi Erdei Szolgálat néven). A FMTSZ egyesületei és a 

szolgálat tagjai felügyelik és újítják fel a megye turista útjait, rendeznek tömeges túra ese-

ményeket, stb. Sóstó is szolgálataik helyszíne. Szakismeretekkel bíró tagjai sok konkrét 

ismeretet adtak át évek során a Sóstó felügyelőknek (Gáspár Attilának, Márton Editnek) és 

az odalátogatóknak)).  

Miért nem örül a Sóstóra tervezett kalandparknak ez a sokrétű természeti ismere-

tekkel, nagy hagyományokkal bíró közösség? Szedjük pontokba!  

1.) Egy sommás válasz hasonló ahhoz, hogy például miért nincs a templomokban 

mondjuk homokozó, vagy mérleghinta? Azért, mert nem odavalók. A templomok más 

célt szolgálnak. A Sóstó TT is más célt szolgál, a Kalandpark nem odavaló.  

2.) A Sóstón az elmúlt közel fél évszázad alatt jött létre az a természeti érték-

együttes (mert hagytuk, hogy a természet visszahódítsa a területet), amiért ma védjük – 

harmóniában (az akkor) körötte maradt puffer zónával. Azonban a szinte folyamatos 

területkicsípések miatt lassan eltűnik ez a védőzóna. Olyan ez, mint amikor az ember 

megszünteti a védő „puffer zónáját” (ruházatát), és ezzel kiteszi magát az időjárás 

viszontagságainak. A védett területen az érzékenyebb élők (többnyire törvénnyel védett 

értékek) megsínylik, kipusztulhatnak a városi behatoló (klíma) hatásoktól. Ezért min-

den, a védett terület körüli ilyen változás egy-egy koporsószeg a felszámolódásához.  

3.) A tanösvény, a Zöld Tanya úgy és olyan helyen lett kialakítva, hogy nem, vagy 

csak időlegesen és minimálisan zavarja meg az élővilágot a védett területen. A Kaland-

park a természetvédelmi területen belül helyezkedne el, s mint „zajos üzem”, főleg a 

madáréletet zavarná. Zavartalan esetben közel az a madárvilág van jelen, mint a 

Velencei-tavon, és többnyire költ is itt. De nemcsak a vízi madarakra gondolva, remé-

nyeink szerint visszacsalhatnánk például a korábban már jelen volt erdei fülesbagolyt 

(Asio otus), a kékvércsét (Falco vespertinus). Egyelőre azonban ez utóbbi fészkeléséhez 

szükséges varjak (Corvus frugilegus) is távozóban vannak, és lehetne folytatni a nádi 

sármánnyal (Emberiza schoeniclus), tengeliccel (Carduelis carduelis), stb., hogy milyen 

természeti értékeinktől foszthatja meg a kalandpark a területet.  

Mi a jó fitty-fenének hozták a természetvédelmi törvényeket, miért van törvényben 

előírt eszmei értékük a védettségre szoruló értékeknek, ha még a természetvédelmi 

területeken sem biztosítjuk számukra az őket megillető életfeltételeket!?!  

A Sóstón a „Város ölelésében” című természetfilm forgatásakor örvendeztünk an-

nak, hogy fiókákat nevelő, 50 ezer Ft eszmei értékű erdei fülesbagoly-pár volt filmez-

hető. Még volt a 10 ezer Ft eszmei értékű vetési varjakból kolónia a Vízmű-véderdőben, 

költöttek a 10 ezer Ft eszmei értékű széncinkék (Parus major), tengelicek, nádi sármá-

nyok, mezei verebek (Passer montanus), az 50 ezer Ft eszmei értékű rozsdafarkúak 

(Phoenicurus phoenicurus). Meddig maradnak ezek ott a zajos környezetben? Bár a 100 

ezer Ft eszmei értékű igen félénk és figyelmes gyurgyalagok (Merops apiaster) és a 10 

ezer Ft eszmei értékű parti fecskék (Riparia riparia) telephelye (Lődombok) távolabb 

van, de fő „vadászterületük” (röpködő rovarok) a tó nyíltvizű része és környezete, a 

zajforrás közelsége miatt nem fognak odajárni. És a vízimadarakról még szó sem esett: 

50 ezer Ft-osak: barátréce (Aythya ferina), üstökös réce (Netta rufina), a szintén igen 

figyelmes és félénk, 100 ezer Ft-os nagy kócsag (Casmerodius alba). A Sóstó jelkép-

madara, a nyári lúd (Anser anser) ki lett véve a védettségből, de attól még kedves, és a 



Sóstó jelképmadara marad. És lehetne sorolni tovább, nemcsak madarakkal. Egyéb-

ként, ha csak az utóbbi tíz évet és csak a fent említett madarakat nézzük, az év madara 

volt(ak): rozsdafarkúak (2004), mezei veréb (2007), kékvércse és varjú (2009), fecskék 

(2010), széncinege (2011), gyurgyalag (2013). Ki mit gondol, miért?  

A lényeg, mivel úgy tűnik, védett területen sem az körül forog az illetékesek gondo-

lata, hogy ezt a még közel pazar természeti értéket hogyan lehetne megőrizni, sőt gyara-

pítani, hanem ki tudja, milyen megfontolásokból tovább rontják ennek az amúgy is 

bezárt területnek az életképességét. Ez több mint gondatlanságból elkövetés.  

4.) Visszatérve a templomi hasonlathoz, gyerekeinket ne azért vigyük a Sóstóra, 

hogy homokozással, „égig érő vascsicsergőkön” töltsék idejüket, hanem szellemileg fej-

lődjenek, hogy tudatosítsuk a Sóstón még meglevő élő példákkal, hogyan kell megbe-

csülni a természeti értékeket, hogy azok élhető jövőjüket szolgálják. Vagyis a Sóstó esz-

köz legyen (egyfajta „templom”) ahhoz, hogy a természeti értékek bemutatásán, meg-

ismertetésén át készítsük fel őket élhető jövőjük természeti értékeinek megóvási mód-

jaira. Fel kellene tudni fogni ezt a szemléletbeli különbséget! Nem a ma dívó városi kö-

zeg, életmód a jövő záloga, hanem a természeti törvényekhez való harmonikus igazodás.  

Hogyan higgyük a város illetékeseinek kijelentését, hogy a Sóstó értékmegőrzése 

szívügyük, ha csak az elmúlt nyolc-tíz év sóstói történéseire tekintünk. (Gyérítés helyett 

tarvágás megengedése a Belső-tó környékén, a keletkezett szélcsatorna miatt a száz 

évnél idősebb „Három Nővér” tönkremenetele, több mint 200 „vágásérett” nyárfa 

erdőterv szerinti kivágása a Sárkánykúti Erdőben – országosan védett rész, amivel egy 

zárt élőhely típus szenvedett kárt, a kotrás-vízpótlás hanyagolása).  

5.) Ugye, azért ebben az évben is megrendezzük a „Madarak és Fák Napját”. (?!?). 

Hol? Mint eddig, hát persze, hogy a Sóstón, és mindezt persze tartalmasan, képmutatá-

sok nélkül!!!  

 

 

A civil, de értő természetvédők nevében (is) Dr. Banizs Károly (FMTSZ elnökségi tag, 

megyei TeSz vezető, a Magyar Természetjáró Szövetség Természetvédelmi Szakbizottságának a tagja).  


