Dr. Beretzk Péter munkássága
kulturális örökség – szegedi értéktár
Mo ó: „A hazai madárfotózás ú örője!”
Beretzk Péter orvos végze ségű madarász. Hivatásos foglalkozása melle minden
szabadidejét a Csongrád megyei madárvilág megﬁgyelésével, megörökítésével
(fotózás), gyűjtésével töltö e. Madarakkal kapcsolatos megﬁgyeléseit cikkekben,
tanulmányokban jelente e meg. Hatalmas fotó- és madárgyűjteményét a Móra
Ferenc Múzeumnak ajándékozta. Neki köszönhető a Fehér-tói madárrezervátum
kialakítása.
Tudod-e?
1. Az első hazai madárrezervátum 1939-ben a Fehér-tó területén jö létre
2. A Fehér-tó 13 km2 területű.
3. 1933 óta üzemel halgazdaság a Fehér-tón.
4. 1952-ben Homoki-Nagy István „Vadvízország” című ﬁlmjét Fehér-tón forgatják.
5. Beretzk Péter, közéle szerepet is vállalt a városban, a törvényhatósági bizo ság tagja volt.
6. Beretzk Péter munkássága több száz tudományos és ismeretközlő cikket tartalmaz.
7. Fontos szerepe volt a Stefánia-park rendezésében.
8. A második világháborúban a Közművelődési palota szükségóvóhely volt.
9. A Fehér-tó nevét először 1075-ben emlí oklevél.

10. Minden év november közepén (2015-ben november 13-15) tartják a Fehértavi Darvadozást, a
madárvonulás dél-alföldi ünnepét.
11. 1963-ban Beretzk Péter kezdeményezésére jö létre a TIT Csongrád Megyei Biológiai
Szakosztálya keretében működő Madártani és Természetvédelmi szakkör
12. A TIT jelentése Tudományos Ismere erjesztő Társulat, a jelenleg is létező Társulat jogelődje
1841-ben alakult.
13. Beretzk Péter emléktábláját Lapis András szobrászművész készíte e.
13+1. Az erede bronz emléktáblát ellopták, a másolat már márványból készült.

Élete és Munkássága
Dr. Beretzk Péter (1894-1973) orvosi végze ségű „madarász” a szegedi „Fehér-tó atyjának” is nevezik.
Munkássága révén a szegedi Fehér-tavat európai hírűvé te e, ami Szegednek is hírnevet szerze . A
területről számtalan tudományos és ismere erjesztő írása jelent meg, véde é nyilvánítása is a
nevéhez fűződik. Utca, Természetvédelmi egyesület, emléktábla őrzi kiemelkedő értékű
munkásságát.
Beretzk elő a magyar tudományos élet a szikeseket szinte alig vizsgálta. A Szeged melle elterülő
úgyneveze Ősfehér-tó semlyékvidékét, 1932-ben még szinte teljesen érintetlen állapotban kezdte el
tanulmányozni. A szikes sajátos növény- és állatvilága melle , a legnagyobb értékét az i fészkelő sziki
madarak jelente ék. A „Vadvízország” fontos állomáshelyéül szolgát a vonuló madárfajok hatalmas
csapatainak is.
Az 1930-as években elkezdődö a szikes tó halastórendszerré történő átalakítása. Beretzk Péter óriási
küzdelmet folytato a Fehér-tó védelmének érdekében. Győrﬀy Istvánnal közösen benyújto
javaslata alapján 1938-ban az Algyői-főcsatornától északra elterülő „ősszikesből” 280 kat. holdat
Szeged törvényhatósága helyi véde terüle é nyilváníto . A következő évben a földművelésügyi
miniszter 350 kat. holdat az országos jelentőségű véde területek közé emelt. Ezzel megvalósult az
első magyar madárrezervátum.
Beretzk Péter négy év zeden át tanulmányozta a szikes madárvilágát, nyomon köve e az élővilág
átalakulását, ami a halastórendszer kiépítése mia következe be. Vizsgálatainak eredményét 400nál is több tudományos és ismere erjesztő cikkében muta a be. Az év zedeken át végze
megﬁgyeléseivel és madárgyűrűzési adataival a madárvonulás hazai lezajlásának új képét vázolta fel.
A hazai madárfotózás egyik ú örőjeként is számon tartják.
1951-ben örökletét formájában a Szegedi Állami Múzeumnak ajándékozta művészien preparált
dermoplasz káit. Az összesen 806 darabot számláló gyűjteményének több mint 90%-a a szegedi
Fehér-tóról származo . Az adományozó mindössze 3 feltételt kötö ki:
·
·
·

„...a gyűjtemény teljes egészében a szegedi Állami Múzeumban legyen elhelyezve,...”
„...a múzeum vezetősége biztosítsa a gyűjtemény továbbfejlesztését...”
(A múzeum) „...a Fehértó élővilágát a jelenlegi gyűjtemény, valamint a további begyűjtések
anyagának felhasználásával 1952-ben korszerűen állítsa ki.
Ezek mai napig megtekinthetők a Móra Ferenc Múzeum Természe udományi Látványtárában
(előzetes bejelentkezés alapján).
1952-ben Beretzk Péter kezdeményezésére, helyi- és budapes szakemberek bevonásával,
létrehozzák a vidék legnagyobb természe udományos állandó kiállítását, a „Fehér-tó életét”.
Vadvízország Homoki-Nagy István ﬁlmje:
h ps://www.youtube.com/watch?v=xFWpLVKrL6g
1963-ban az országban elsőként alakíto a meg a főként ﬁatalokból álló TIT Csongrád Megyei Biológiai
Szakosztálya keretében működő Madártani és Természetvédelmi szakkört. Ezzel Szegedet az
ornitológiai kutatások vidéki központjává te e.
A hálás utókor a „Fehér-tó atyja” névvel ismerte el a nevezetes tóvidék megmentéséért folytato
fáradozásait.
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