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A Karcagi határ legkeletibb 

szegletét évszázadok óta kunok 

birtokolták, ezért hívták ezt a területet 

már a 16. században Kunlaposnak. Kun 

személynévből ered a város neve is: 

karszak = „pusztai róka”. Túránkat 

Hortobágy déli kapujában a Szélmalmi 

fogadóházban kezdtük. Ekkor 

szembesültünk Máriával, hogy 

eredetileg 9 fős csapatunk 2 főre 

redukálódott. Vezetőnk a kedvünkért 

fűtötte be a környék élővilágát ingyen 

bemutató kis kiállítást, majd nagyon 

készségesen vezetett végig minket az 

1859-ben épült 6 szintes holland típusú szélmalomban. Különösen érdekes volt, amikor a 

malomkő leemelésére szolgáló szerkezet működését magyarázta el. Ornitológiai 

megfigyelésünk is a malom legfelső szintjén kezdődött. Az ott lakó baglyok (kuvikok) 

köpeteivel volt tele a padló. Gyalogutunkat a valamikori sóúton folytattuk. Itt szállították 

régen a sót az erdélyi bányákból Budára, illetve korábban ez a szakasz postaútként is szolgált. 

(Később délre megépült a vasút és a 4-es főút, így az út elveszítette szerepét.) A terület a 

Hortobágy a Berettyó és a Tisza árterülete, az év több hónapjában víz borította a 

folyószabályozások előtt. Ma is igen belvizes terület. Ezért is építették meg ezen a szakaszon 

a Zádor- és az Ágota-hidat. A Zádor-híd a Hortobágy első 9 lyukú hídja. 1806 és 1809 között 

épült, korábban a Zádor-ér folyt alatta. Az 1830-as árvíz elsodorta 2-2 szélső pillérjét, 1834-

ben 5 lyukú hídként állították helyre. Érdekes látvány az azóta lecsapolt szikesedő területen ez 



a „partra vetett” híd. A Zádor-hídtól északra terül el az a 71 hektáros védett terület, melyen a 

Hortobágy túzokállományának nagy része telel át. Sajnos nem láttuk őket. Utunk a Zádor-

halom mellett folytatódott, majd az Ágota-halomhoz értünk, mely mellett állt korábban a 

hírhedt Ágota-csárda. Az út mentén egy napi járóföldre épültek a valamikori csárdák. A 

terület a török időkben a Debrecen és Kisújszállás közötti 50 km szinte teljesen 

elnéptelenedett, így a csárdák menedékként szolgáltak. Ám ebben a csárdában, ha csak 

lehetett, rendes utas nem éjszakázott. Az épület mestergerendáját a megyehatárra építették 

(Ma Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye határa). A betyárokat a pandúrok csak a 

megyehatárig üldözhették, így ez a csárda kiváló menedék volt számukra. A csárda mellett 

terül el a nagy kiterjedésű Tolvajos-mocsár nádrengetege is. Ma kiemelten védett Ramsari 

terület. A csárda sorsát is a 4-es út megépítése pecsételte meg. 1935-ben lebontották, 

pincéjében 30 emberi csontvázat találtak. Az Ágota-halom mellett folyik a Hortobágy-

Berettyó csatorna, melyen az Ágota-híd ível át. A híd túloldalán terül el a Hortobágyi 

Nemzeti Park. 1738-ból származik az első adat a fahídról. 1783-ban építik újjá, ekkor kapja 

meg kőlábazatát. Utunk egy darabig a befagyott víz mellett haladt, majd visszafordultunk a 

városba. Utunkat végig állatok sokasága kísérte. A várost elhagyva láttuk meg első héjánkat 

(kékes rétihéja), majd végig mezei nyulak rohangáltak a táblákban. Rengeteg ölyvet láttunk, 

kettőt egész közelről is lefényképeztünk. Áramütés áldozatai voltak. Az egyik tanya 

padlásablakánál 2 kedves kis kuvik gubbasztott. A csatornához érve nagy récecsapatok 

szálltak felettünk, a vízparti fákról tengelicek és gyönyörű színes pintycsaládok reppentek fel. 

Itt észleltük utunk során az egyetlen sast, igen távolról is fel lehetett ismerni röpképéről a fajt. 

Távcsővel meg remekül lehetett látni szétálló evezőtollait és egyenes testét siklás közben. A 

fajt pontosan nem tudtuk meghatározni. Hazafelé 2 lúdcsaládot láttunk és vagy 150 őzet. Soha 

ennyi vadat nem láttam egy nap alatt. Örülök, hogy Grófné Domokos Máriával meg tudtam 

osztani az élményt. Nagyszerű túratársat ismertem meg benne. Kiválóan teljesítette az autó és 

busz híján 23 km-esre növekedett túránkat.    KaranczÉva 

 



 

 

Ajánlott olvasmány a témához: Petőfi Sándor: A puszta télen 


