
A Nagyerdő napja 

80 éve lett védett a 
Nagyerdő 

Természetvédelmi Terület 



Védett területek típusai 

 Hazai jogszabályok által védett 
területek: 

 

– nemzeti parkok (10 db.) 

– tájvédelmi körzetek (36 db.) 

– természetvédelmi területek 
(országos (142 db.) -  helyi 
(1272 db) 

– természeti emlékek 

 

– ex lege területek 

– erdőrezervátumok (71 db.) 



Országos jelentőségű védett 

területek 



A nemzeti parkok igazgatóságai 



Hajdú-Bihar megye védett értékei 



„Debrecentől északra, Pallag irányába terül el, az 
egykori erdő maradványa, a Debreceni Nagyerdő, 
a Natura 2000 hálózat része. 1939-ben hazánk első 
védett területe volt. Fenyő, akác, nyár és juhar 
elegyes telepített erdők között foltokban állnak az 
egykori kocsányos tölgyesek maradványai, különösen a 
Pallagi erdőrészen. Nagyon gyakori az őz és vaddisznó. 
Harkályok kedvelt élőhelye. Népszerű kirándulóhely. Az 
erdei énekesmadarak közül különösen jellemző a 
csuszka, barátcinege és az örvös légykapó, a 
kertövezetben a házi rozsdafarkú, és kis számban a 
kerti rozsdafarkú is. Télen Debrecen város 
"varjúállományának" éjszakázóhelye a Nagyerdő 
pereme. Egyes években akár 100 000 varjú is 
összegyűlik, ezzel valószínűleg az ország legnagyobb 
Vetési varjú telelőhelye.” 

 
https://zoldkalauz.hu/debreceni-nagyerdo 



 1937: 68 fészkelő 
faj  
 

Az ország első 
természetvédelmi 
területe: 
Nagyerdő 

 1939: 36 ha 
területről „száműzik 
a fejszét” (1. 
számú bejegyzés) 

 1972-ig: 98 ha 

 1992: 1092 ha 

 



Gyöngyvirágos-tölgyes 



A Nagyerdő néhány védett faja 





 „Az erdő az élők világának az a 

csodálatos szépségű lakóhelye,... amely 

oly igazi nemes szórakozást, élvezetet, 

üdülést, de egyúttal bölcs tanulságot is 

nyújt a természet iránt  

fogékony emberi léleknek és elmének.”  

(Nagy Jenő) 



 

 

 

 

 

Nagy Jenő, 

a Nagyerdő 

neves 

kutatója 

 

1882-1960 



 

„Tanári hivatásom szerettem, 

boldog voltam, hogy a 

természetismeret és - szeretet 

magvát elvethettem a fogékony 

lelkekben, sok ezer tanítványom és 

hívem hálás szeretete bizonyítja, 

hogy nem dolgoztam hiába!” 

 
 





A gyermekkor 

„… 10-12 éves korom óta, a 
szabadban kutató és madarászó, 
vadászó, erdő, mezőt, mocsarat jól 
ismerő voltam, aki a szabadban 
teljesen jól kiismerte magát s az 
élő természet életét jól ismerte.”  



Cholnoky Jenő Szádeczky Gyula 



Nagy Jenő 

doktori 

értekezése 

 



Verbászi gimnázium (Ma: Szerbia) 



Tanár a Délvidéken 

 





Nagy Jenő, a tudós 





Szervezet, egyesület Státusz 

Magyar szervezetek, egyesületek   

Magyar Királyi Madártani Egyesület Levelező tag és 

munkatárs 

Magyar Ornithologusok Szövetsége Dísztag 

Magyar Vadászok Országos Szövetsége Igazgatósági tag 

Tisza István Tudományos Társaság Rendes tag 

Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület Ügyvezető elnök 

Nemzetközi szervezetek, egyesületek   

Royal Society for Protection of Birds (London) Rendes tag 

International Committee for Protection of Birds 

(New York) 

Rendes tag 

Kosmos Gessellschaft der Naturfreunde 

(Stuttgart) 

Rendes tag 

Deutsche Ornithologische Gesellschaft Rendes tag 



 



Nagy Jenő utazásai 1902-1944 

 



„1934-ben az Oxfordban és Londonban 

megtartott VIII-ik Nemzetközi Madártani 

Kongresszus alkalmával 

tanulmányozhattam a legnagyobb nyugat-

európai madárszigeteket Anglia nyugati 

partjain. Ez a kirándulás… nagyszerű 

előtanulmány volt az északi madárhegyek 

életének tanulmányozásához…” 

 

 (Megfigyeléseim a madárhegyeken és szigeteken a 

Jeges-tenger partján 

Kócsag) 



 „…eljutottam Varanger 
félszigetre, amelynek teljesen 
lakatlan és járhatatlan 
belsejébe is behatoltam. Ez 
emberektől soha fel nem 
keresett köves fennsíkon, 
igazi sarki körülmények 
között, gyönyörű 
tengerszemek mellett, a 
sarkvidéki madárvilág 
legritkább fajait találtam meg 
a fészkelőhelyeiken. A mi 
északi vendégeink 
fészkelőhelyeit akartam itt 
megtalálni és ez sikerült is, 
ámbár igen nagy fáradság 
árán.” (1934) 





Nagy Jenő, a 
 

 természetvédő 



Részlet egy 1952-ben írt levélből 







„Azért is megbecsülhetetlen volt ez előadás, mert 

itt a madárnyelv legkitűnőbb szakértője egyenként 

mutatta be hanglemezről az egyes fajok énekét. 

Hozzá még minden éneklő fajt színes vetítettképen 

is bemutatott és a hozzáfűzött magyarázat pedig 

teljes képet adott arról a madárfajról, melynek a 

hangja épen a fülünkbe csengett.” 

(A Nagyerdő madarai szólaltak meg a Madárvédelmi 
Egyesület madárénekestjén 

Debreczen) 





Hortobágyi Múzeum 



 1937: 68 fészkelő 
faj bemutatása 
 

A Nagyerdő 
madárvilágáról 
szól 



 





Nagy Jenő, a Főgimnázium 

tanára  



 

„Íme a gyermekek természetrajzi 

nevelője: egész életén át a 

természet közelében él, arra 

húzódik, amerre az erdők. S ha 

belép a tanterembe, magával viszi 

az erdők szabadságát…” 

(Legyen Debrecen ismét a füvek és a madarak városa! 

Debreczeni Újság-Hajdúföld) 





Évfolyam Tananyag 

I. Az emberi testről és egészségről. Őszi gyümölcsök. Házi 
emlősök. Fenyőfélék. Vadon élő emlőseink. Tavaszi növények. 
Házi szárnyasaink. 

II. Emlősök, madarak, csúszó-mászók, kétéltűek, halak. A 
puhatestűek, férgek legfontosabb képviselői. Tavaszi fák és 
bokrok. 

IV. Kémiai alapfogalmak. Fém-elemek, nemfém-elemek és 
vegyületeik. Kristályok. Az ásványok fizikai tulajdonságai. 
Szerves vegyülete. Általános és történeti földtani vázlat. A 
legfontosabb kőzetek. 

V. Növénytan. Növény alaktan, szövettan, növ. Chémia, növény 
élettan, növ. rendszertan. 

VI. Az ásványok rendszeres tárgyalása. Kristálytan. A chemia 
alapfogalmai. Szerves chémia. A Földön működő geológiai 
tényezők (1929-ig). 
Ált. rendszeres állattan, kihalt állatvilág (1929-30). 







A madárkarácsonyfa 



: „Ismét ott áll a madarak karácsonyfája a nagyerdei 

park bejáratánál. Piros és fehér gyertyák, piros és sárga 
karikák, almák, sárga tökmagfüzérek és féldiók lógnak 
le róla… A színes, tarka karácsonyfa oly szép látvány 
most a havas téli tájban. De még szebbé teszi az a rajta 
és körülte nyüzsgő madárélet, amely már az első perctől 
kezdve ellepte a fácskát… Ez a sok madár annyira sürög-
forog a fán és körülötte, hogy a meg-megálló közönség 
nem győz eleget gyönyörködni. A gyermekeket pedig 
alig lehet elvinni onnan, annyira élvezik a szép 
látványt. Ez a nagy érdeklődés mutatja legjobban, 
hogy mennyire érdeklődnek az emberek, főként a 
gyermekek a madárvilág iránt, ha van rá megfelelő 

alkalmuk.” 
(Debreczeni Újság-Hajdúföld) 



„…ha belép a tanterembe, magával viszi az erdők 

szabadságát…” De hogyan tudta ezt 

megvalósítani? A madarak életét élő 

társadalomként mutatta be, mint akik 

meghatározott helyeken laktak, fészkeltek, 

kiköltötték a tojásaikat, nevelték kicsinyeiket, 

gyűjtötték a táplálékot, vadásztak és veszekedtek. 

Minden madár hangját utánozni tudta, és ha jó 

időben egy-egy madár hangja behallatszott a 

tanterembe, rögtön rákérdezett a hangforrásra.”   

 
(Legyen Debrecen ismét a füvek és a madarak városa! 

Debreczeni Újság-Hajdúföld) 



Nagy Jenő, a gyűjtő 



Természettudományos gyűjtemények a 

Református Főgimnáziumban 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Ásvány – és kőzetgyűjtemény 

• Növénygyűjtemény 

• Fizikai eszközök gyűjteménye 

• Nagy Jenő Állatgyűjtemény 



Az alapítás  

Kovács János és afrikai gyűjtő útja  



Az alapítás  

•A batla  Kovács János 1852-es 

geszti gyűjtésének egyik 

legnevezetesebb darabja 



Az alapítás  

•A kanalasgém Kovács János 

1852-es geszti gyűjtésének egyik 

legnevezetesebb darabja 





A megtorpanás 

 1913-ban a gimnázium átköltözött a Péterfia utcára 

 

 

 A preparátumok sérültek és rendszerezésük hosszú 

folyamat volt  

 

 

 Az I. világháború lelassította a fejlődést, de az állattár 

továbbra is működött 

 

 

 



A fellendülés korszaka 
 

 
 

 1924-ben indul meg újra a növekedés Nagy Jenő 

gyűjtései által 

 Elsősorban a madarak állománya szaporodott 

 

 



A fellendülés korszaka  

 
 1928-ban az „öreg vadkant” lecserélte a hadházi vadkanra 



A fellendülés korszaka 
   

 Nagy Jenő 1932-re kicserélte a Kovács János-féle 

gyűjtemény nagy részét 

 1938-ban Horthy Miklós a múzeumnak ajándékozta a 

bielowjezi hiúzt 

 







 „Az állat- és növénytár ez évben 

is szépen gyarapodott részben 

saját gyűjtésünkből, részben 

ajándék, csere és vétel útján.” 

(Értesítő 1934-35) 



Nagy Jenő vadászat közben 

 



Fegyverszekrény 

 

 (Nagy Jenő 

rajza) 



1945 

után 











„Hatvan éven át 

kutattam a 

Természet titkait, 

Védtem az erdőt 

s annak 

madarait. 

Hamvaim védjék 

meg az erdőt, 

Madárdal ne 

szűnjék meg 

benne soha!”  



Nagy Jenő emlékének ápolása 



Nagy Jenő Emléknap: a névadás (2012) 



Nagy Jenő Emléktúra (2014) 



Gyűjtemények napja (2015) 

A Nagy Jenő Állatgyűjtemény ünnepélyes megnyitása a 

Főgimnázium épületében 



A gyűjtemény ma 

A preparátumok diorámás környezetben 



A vízi életközösség 



Hortobágyi életközösség  

A gyűjtemény ma 



A gyűjtemény ma 
Vida Istvántól kapott őz és afrikai trófeák 



A madár- és emlősfajok listájának részlete 



Összegzés 



 

„Munkálkodásában hűséges, önfeláldozó 

és odaadó volt. Tanári hivatását egész 

emberként töltötte be. Mindég helyén 

találta a kötelesség. Fáradhatatlanul 

dolgozott! Tanítványai hálásan tesznek 

erről bizonyságot. A lelkiismeretes munka 

nemes önérzetével mondhatta: 

teljesítettem kötelességemet!”  

 

 (Egy újverbászi diák 1960-ban Nagy Jenőről írt sorai) 



https://www.youtube.com/watch?v=zNPSi4eXg_w  

https://www.youtube.com/watch?v=zNPSi4eXg_w


Köszönöm a figyelmet! 


