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1. Bevezetés
Kutatásunk 2014 őszén indult, mikor Barocsai Zoltán tanár úrral ellátogattunk a
Szedresi Ős-Sárvíz területére, ahol a tó múltját és jelenét jól ismerő „szakértőink” segítségével
megismertük a területet, a holtág élővilágát és az akkori vízügyi viszonyokat. A kutatásunk
során segítségünkre volt Erdélyesi János, a Szedres és Vidéke Horgász Egyesület elnöke, Vida
Norbert az egyesület titkára és Benke Béla, a Szedresi Sziget Egyesület elnöke. A helyszínen
is láthattuk, hogy megoldásokra van szükség ahhoz, hogy a tó helyzete stabilizálódjon (5-6.
kép) Az együttműködésünk során információval láttak el minket a tó mai helyzetéről és a
jövőben várható és remélt változásokról, majd a továbbiakban részt vállaltunk abban a
munkában mellyel sikerült közelebb kerülni a terület vízellátását stabilizáló változások
megtalálásához. Amennyiben a kidolgozott megoldási javaslat sikeresen megvalósul, a terület
élővilága fejlődésnek indulhat és a horgásztóban őshonos halak szaporodása természetes utón
lehetségessé válik - a stabil vízszintnek köszönhetően. Ha ezek a körülmények létrejönnek, a
horgásztó és környezete nem csak a horgászoknak, de a térség lakosainak is több
programlehetőséget tud nyújtani az egész év során. Egy általunk készített 200 fős felmérés
bizonyítja, hogy a környék lakosai szívesen töltenék szabadidejüket a tó környékén (3.
diagram). A felmérés sikere ösztönző hatással volt ránk, hiszen nekünk is érdekünk, hogy a
helyi értékeket megőrizzük, és sokáig élvezzük még éveken át.

2. Az Ős-Sárvíz
2.1. Elhelyezkedése
A Mezőföld déli részén helyezkedik el, Dunától 20 km-re nyugatra. A terület a Duna
vízgyűjtőjéhez tartozik. Az Ős-Sárvíztől közvetlen nyugatra ÉNY-DK irányban folyik a Nádor
csatorna (Sárvíz), ami a Bakonyból ered, majd tőle kissé Nyugatra a Sió csatorna, mely a
Balaton vizét szállítja a Dunába. Az Ős-Sárvíztől DK-re Szedres település és DNY-ra Medina
található. További környező települések: Szekszárd, Tolna, Paks, Harc, Tengelic, Kölesd,
Fácánkert.

2.2. Kialakulása
Az Ős-Sárvíz a Sió és a Sárvíz szabályozásának idején alakult ki. A Siót és Sárvizet a
XVIII. században nagy területet elfoglaló, hatalmas mocsáröv kísérte. Az árvizektől látogatott,
mocsaras területeken viszonylag ritka településhálózat alakult ki. A Sió és a Sárvíz mentén az
érdemi folyamszabályozási munka már az 1760-as években megkezdődött, de a munka csak
1855-re fejeződött be. A szabályozási munkálatok elvégzés után a Sárvízen akár 500 mázsás
teherrel is lehetett hajózni és így Fejér és Veszprém megye is kijuthatott a Dunához. A
szabályozások következtében a szántóföldi művelés is nagyobb területen végezhették.
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2.3. Természeti értékei
Az Ős-Sárvíz egykori medrét ma is üde kaszálórétek, puhafás ligeterdők kísérik,
meredek löszpartok határolják. A nyílt vízen a festői szépségű fehér tündérrózsa ring, a nedves
réteken mocsári aggófű, hússzínű ujjaskosbor és mocsári kosbor nyílik. Gyakori a fokozottan
védett vidra, az öreg zavartalan erdőrészletekben pedig a fekete gólya is fészkel. A kíméletesen
legeltetett löszös partoldalak kora tavasszal nyíló védett vadvirága a tarka sáfrány és a tavaszi
hérics. A környező mocsárréteket rekettyefüzes és nádas foltok tarkítják, nyárfaligetek övezik.
Rendkívül gazdag a növény- és állatvilág. A legszembetűnőbb a madárvilág: barna réti héja,
foltos nádi poszáta, nádi sármány, cserregő és nádi poszáta. A függőcinegék remekmű fészkei
a rekettyefüzek ágain készülnek. A partszakadásokban néhol a jégmadár is megtelepszik. A
közeli löszpart színpompás madara a gyurgyalag. A kétéltűek közül a mocsári és a kecskebéka;
a hüllők közül a mocsári teknős a legjellemzőbb faj.

3. A felszíni vizek megtartásának fontossága.
Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a környezetvédelem. Az egyre több
kutatásnak, felmérésnek és adatnak köszönhetően a jelen embere is kezdi észlelni, hogy a Föld
forrásai végesek. A környezettudatosság témaköre szerteágazó, de talán az egyik legfontosabb
eleme a víz.
A környezetszennyezés hatására kialakuló globális felmelegedés éghajlatváltozást és ez
által súlyos vízrajzi átrendeződéseket hoz létre. Így – a már napjainkban is érzékelhető –
aszályos időszakok és árvizek szabálytalan és szélsőséges váltakozására kell számítani és
ahelyett, hogy az országba beérkező vizeket minél hamarabb továbbengedjük, tárolhatnánk
azokat az előbb említett száraz időszakok érkezéséig, így egy komplett éves gazdálkodást
létesíthetnénk.
Bár a gondos folyó- és csatornaszabályzás leegyszerűsítette az élet kialakítását az
érintett vizek környékén, a mai napra e téma is aktualitásának örvendhet. Az egyre fejlődő
világunkban fontos lenne, hogy felszíni vizeinket folyamatos ellenőrzés alatt tartsuk, hogy
tudjuk, mennyi vízforrással rendelkezik országunk. Az ellenőrzés folyamatában figyelembe
kell venni a kiszáradás veszélyében lévő morotvatavakat (pl.: Szedresi Ős-Sárvíz) és
élővilágukat, valamint az elválasztott folyóval/csatornával való viszonyának helyzetét.

3.1. A világra vetítve
Kétségtelen, hogy a környezetszennyezés az egész világ problémája. Az erdőirtás, a
túlzott ipari tevékenységek, az egyre fejlődő gépipar egyre-egyre jobban hozzájárul a globális
felmelegedéshez, aminek következtében jelentős vízügyi átrendezésekre lehet számítani.
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Ahhoz, hogy felszíni vizeinket megtartsuk, példátlan összefogásra lesz szükségünk,
hiszen ezek elhanyagolásával fajok tűnhetnek el, tájak alakulhatnak át. Azonban, ha megfelelő
odafigyeléssel ügyelünk felszíni vizeinkre, akkor továbbra is fennmaradhatnak e természetes
rendszerek.

3.2. Magyarországon
Magyarország különleges földrajzi helyzetben van, hiszen az országot körülölelő
Kárpát-medence a világ egyik legzártabbja. Azonban a medencét is kritikus következmények
érhetik az éghajlatváltozás következtében.
Országunk felszíni vízkészletének 95%-a külföldi területekről érkezik. Az környező
országokból érkező víz többnyire kiszámíthatatlan, az országok fejlettségbeli különbsége miatt.
Egyes szomszéd országok az árvízvédelemre helyezve a hangsúlyt, megerősítették a véd
műveket, míg máshol, az erdőirtások következtében nagy lett a lefolyás sebessége, ezáltal
nálunk megnövelve az árvízveszélyt.
Ezen problémára és az aszályos időszakok megakadályozására megoldást a Nemzeti
Vízstratégia nyújthat. Ezen dokumentum kimondja, hogy a legfőbb intézkedésnek a víztározók
építését ajánlja. A víztározók kiépítése után, a csapadékos időszakok vízkészletét megtartanánk
a szárazság idejére.
Több ideális következmény közül, (mivel Magyarország ebben az ágazatában
kiemelkedő), fontos nézni a víztározók mezőgazdaságra való pozitív hatását. A víztározókból
a későbbiekben öntözni lehet a művelt földeket, így a termés növelését hatékonyabb módon
érhetnénk el.
Hangsúlyos továbbá, hogy víztározók építésével nem szabad az általunk is érintett
folyók többi országára hatást gyakorolnunk, így az általános ökológia egyensúlyt fent kell
tartanunk. Erre nemzetközi együttműködésre van szükség.

3.3. A Szedresi Ős-Sárvíz területén
A folyószabályozások eredményeként kialakult holtág egykor a Sárvíz csatorna része
volt. A morotva középső szakaszán jelenleg horgásztó üzemel. A területnek nincs állandó
vízutánpótlása, csupán csak az éves csapadékmennyiség látja el vízzel. Ebből kifolyólag, a
klímaváltozás egyre kritikusabb hatást gyakorol a területre, így az aszályos időszakokban
(főképp a nyári évszakban) a tó gyakran kiszáradás közeli állapotba kerül, befolyásolva ezzel a
tó élővilágát és a területre látogatók számát. A fentebb vázolt okok miatt került tevékenységünk
középpontjába a tó megőrzésének fontossága.
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4. Szedresi Ős-Sárvíz
4.1. Jelentősége
A terület a Tolna megyei Natura 2000-es területek része és bár nem Ramsari terület, de
teljesíti a kritériumok egy részét. Köztük például veszélyeztetett ökológiai közösséget tart fenn,
őshonos halak fajainak jelentős részét tartja fenn, természet közeli vizes élőhely típusok
reprezentatív példája.
A terület jelentősége amellett, hogy gazdag élővilága tele van fokozottan védett
állatfajokkal, az hogy kiváló víztározó terület. Így a lehetséges árvizek ellen is megfelelő
védelmet tudna nyújtani, amennyiben a Nemzeti Vízstratégia érvényesül. Azáltal, hogy a
területre vezetjük a Nádor csatorna vízállományának egy részét, állandó vízszintet sikerülne
elérni a tónál és a környező medreknél. Ha a területen egy kiegyensúlyozottabb vízszintet
sikerülne megtartani, sokkal egyszerűbb lenne a horgásztó működtetése, az állatfajok
bővelkedhetnének az élethez szükséges vízben és ezek által a turizmus is fellendülne.

4.2. Működő megoldások
A probléma a terület vízellátásával van, mivel a horgásztó és a közeli medrek vízszintje
az aszályos időszakban gyakran a kritikus szintet érik el, ezzel veszélyeztetve a horgásztó
működését. Bár az őszi, téli csapadék általában a legkritikusabb szinttől megmenti a tavat,
emberi beavatkozásra is szükség van.
Jelenleg több megoldás született már a Szedresi Ős-Sárvíz és a Nádor csatorna
kölcsönös kapcsolatának átalakítására (4.ábra). A két legfontosabb intézkedés 2013-ban és
2015-ben egy-egy homokgát megépítése volt. Az első körgát (2. kép, 2. ábra) a 2013-as év
hideg telén készült. Ez a Szúnyog –szigetnél került kialakításra, a Nádor és az Ős-Sárvíz közti
síktáblás tiltónál, a vízgyűjtő terület oldalán. Ennek elsődleges célja a felső-szakaszon való
biztonságos vízszint beállítása volt. Az 500 homokzsákból álló gát bukógátként működik, így
nagyobb csapadékmennyiség érkezésekor a felesleges vizet a csatornába vezeti a tiltón
keresztül. Ez az intézkedés 24 hektárral növelte a vízfelületet.
A felső-szakasz a legnagyobb vízállásnál sem létesít felszíni kapcsolatot az alsó
horgásztóval, a meder feltöltődése illetve a mezőgazdasági utak kialakítása miatt, de a terület
vízszintmagassága – a körgát építése után- 30 cm-rel nőtt az előző évhez képest. A víz
valószínűleg a meder öntéstalaján vagy az eltőzegesedett rétláp talaján keresztül jut a felsőszakaszból a horgásztóba, ezáltal megszűrve azt (1. ábra).
A környező szántóföldekre lehullott csapadékvíz egy részét a fokgazdálkodás idejéből
maradt fokok gyűjtik össze és juttatják a tóba, ahol napjainkban már csak sással szegélyezett
nádasok, lápos csatornák találhatóak. Ezen növényzet megszűri a csapadék szerves
5

anyagtartalmát (mely a mezőgazdasági tevékenységek miatt, igen magas lehet). Ezt bizonyítja
vízelemzésünk is (2. táblázat).
A második homokgát 2015 tavaszán épült a „Bálint forgónál” elhelyezett tiltó védett
oldalán (4. kép). Jelenleg a körgát 80-90 centiméternyi vizet fog meg. Ez a megoldás is
késleltetni tudja a víz, tóból való elfolyását. A 200-250 homokzsákból álló gát jelentősége
óriási, hiszen az előző csapadékosabb évhez képest az idei év nyara (mely évek óta a
legforróbbnak mondható) során csupán hat centiméterrel lett alacsonyabb a vízszint.

4.3. A jövőben tervezett megoldások
A megoldás körvonalazódott a két gát segítségével, hiszen a bizonyos hat centiméteres
eredmény igazolta, hogy a helyzet ilyen módszerekkel megoldható. A következő években az
eszközök hatékonyságának fejlesztésére kellene helyezni a hangsúlyt.
Az elképzelés egy állógát vagy mozgatható (billenőtáblás) gát (3. ábra) kiépítése a felsőszakasznál már meglévő árvízvédelmi tiltóját követően a Nádor-csatornába. Ez később hosszú
távú vagy akár végleges megoldás is lehetne.
A Nádor-csatorna – a gáttal való – duzzasztása nem kéne, hogy meghaladja a 160-180
cm-t ami a kora tavaszi vízállásnak felel meg. Ez a vízmagasság a szárazabb időszakban további
24 hektárral növelné a vízterületet, továbbá a csatornán fentebb található mezőgazdasági öntöző
szivattyú műt is kiszolgálná. Az így feltöltött felső-szakasz a fentebb említett természetes
szűrőjén keresztül biztosítaná a horgásztó üzemszintjét. (1. ábra)

4.4. Mi lesz a változtatás haszna?
A billenőtáblás gát kiépítésével több előnye is származna a területnek, melyen a
megtartott állandó vízfelület miatt nem csak átvonuló nagyvadállomány lenne jellemző, hanem
megjelennének állandó fajok is, azok szaporodása biztosított lenne. Különösképp a
horgásztóban élő őshonos halak ivása lehetne biztonságosabb, megnövelve a természetes
szaporulatok mennyiségét. A folyamatos vízszint beállításával a földművelők tevékenységét is
segítenénk, hiszen a kiépítés után biztos öntözési lehetőségeket nyújtana mind a Nádorcsatorna, mind az Ős-Sárvíz. A gát kiépítése segítené az öntözőművek működését. Az új
helyzetre tekintettel fejleszteni, bővíteni lehetne a meglévőket és újak kiépítését is
megvalósíthatnák.
Árvíz idején, csapadékosabb időszakban a billenőtáblás gát segítségével a Nádor
csatornából az Ős-Sárvízbe tudnák a vizet terelni, ezáltal lassítva a vízfelesleg lefolyását a
csatornán, a Sió és ez által a Dunán is. Így egy természetes víztározóként működne a terület. És
a tavakban is megmaradhatna a víz a szárazabb időkre. Tehát a vízterületeket irányíthatnánk,
biztonságosan növelhetnénk és megtarthatnánk. Továbbá a holtág természetes szűrőként
6

működhetne, ezáltal csökkentené a Nádor csatorna szerves anyag tartalmát, hiszen az egyes
szakaszok között (ahol nincs felszíni kapcsolat), a tőzeges talajon átszivárgó víz megszűrődik.
A vadgazdálkodás is fellendülhetne a területen, amennyiben a holtágba megfelelő
magasságú állandó vízszintet tartanánk, hiszen ahol víz van, ott élet is van.
Mind a felső-szakasz, mind az egész holtág látogatottsága növekedhetne, és a már
meglévő tanösvény fejlesztése mellett a kikapcsolódók számára is több lehetőséget (pl.:
vízitúra, madármegfigyelés), tudna nyújtani a terület nyáron is. A kérdőívünket kitöltők
véleménye is alátámasztja, hogy a megkérdezett emberek szívesen töltenék szabadidejüket
kirándulás, horgászat céljából, de legfőképpen piknikezés eltöltésére és egy kis
kikapcsolódásért jönnének a területre. A kitöltőket arra is megkértük, hogy rangsorolják a
felszíni vizekkel felmerülő problémák fontosságát és megoldottságát. A legfontosabb
kérdésnek a felszíni vizek tisztaságának védelmét gondolták az összesítés alapján. A legkevésbé
megoldottnak a mezőgazdaságban használt műtrágya és növény védőszerek kérdését tartották.
A táblázatból kiderül, hogy a kérdések mindegyikénél a fontosság és a megoldottság között
nagy volt a különbség. A kérdőív alátámasztja továbbá, hogy a billenőtáblás gát kiépítésével
megnövő vadállomány turistacsalogató funkcióval is rendelkezhet.

4.5. Vízelemzés
Az Európai Unió egységes vízpolitikáját meghatározó Vízkeretirányelv (VKI) a
fenntartható vízhasználatok biztosításához a vizek jó állapotának elérését írja elő minden
tagállam számára. Magyarország vizeinek állapota az utóbbi időben javult, de még így is
meglehetősen távol van a VKI által hosszú távú célként kitűzött „jó állapottól”. Az
állapotértékelés eredményei lesújtó képet mutatnak vizeinkről: jelenleg a vízfolyásoknak
csupán 8%-a, az állóvizeknek 17%-a éri el a jó ökológiai állapotot, a többi vízé mérsékelt vagy
gyenge. A fejezetben bemutatjuk az Ős-Sárvíz és környékén lezajlott vízmintavételi és
vízelemzési munkánkat, melyet megpróbálunk értékelni, következtetéseket levonni, illetve egy
lehetséges jövőképet adni, melynek hatására javulna a holtág és környékének vízminősége.
A VKI által meghatározott fő állapotjellemzőket (biológiai mutatók) megfelelő háttér
hiányában nem tudtuk vizsgálni, ezért az általános fizikai és kémiai komponensek
mennyiségének a kimutatásával jellemeztük a vizek állapotát (2. táblázat). 2014 decemberében
és 2015 novemberében végeztük el a vízmintavételezéseket (1. kép, 3. kép). A Szekszárdi
Vízmű segítségével ezeket megvizsgáltuk, majd értékeltük. Tíz helyről gyűjtöttünk be
vízmintát, melyből hét a Szedresi Ős-Sárvízből, kettő a Nádor csatornából és egy a Sióból
származott. Az elemzés fő szempontja a vizek tápanyagtartalma volt.
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A vízminták elemzése után megkapott adatok értékelését a felszíni vizek minőségére
vonatkozó határértékekről szóló MSZ 12749 szabvány alapján végeztük el. Az Ős-Sárvíz és a
közeli vízfolyások tápanyagtartalom mérése után megállapítható hogy a Nádor csatorna és a
Sió tápanyagtartalma meglehetősen magas. A vízmintavételezés eredményeiből a következőket
állapíthatjuk meg.
A két vízfolyásban a nitrittartalom mutat kiugró értéket. A Sióban idén 0,12 mg/l, a
Nádor-csatornában 0,35 mg/l, ami pár száz méterrel délebbre a tisztított szennyvíz bevezetése
után az idei évben nem mutat jelentős eltérést a 2014-es adatokkal ellentétben, sejtéseink szerint
a szennyvízkezelés változása miatt. Az Ős-Sárvíz vizeinek nitrittartalma (0.02-0.42 mg/l)
lényegesen kevesebb, de itt is tapasztalható nagyon magas kiugrás. Az Ős-Sárvíz alsó gátjánál
való mérés eredménye alapján a tó azon részének nitrittartalma szennyezett értéket mutat. Ez
legfőképpen a mérés elvégzése előtti esős időszaknak tudható be, mely belemosta a nagyon
közel lévő szántóföldek tápanyagait.
A nitrát tartalom szerint a holtág a kiváló besorolást kapta, azonban itt is megfigyelhető,
hogy a vízfolyások erősen szennyezettek a többi mért vízhez képest. A vízfolyások (Sió,
Nádor) nitrát tartalma magasabb, ami a korábbi szakaszokon beszivárgott nitritre utalhat. A
magas tápanyagtartalomhoz hozzájárulnak a mezőgazdasági diffúz szennyezések, melyek
egész évben a környéken használt műtrágyahasználatból és növényvédő-szerekből
származtathatók. Ez magyarázhatja az Ős-Sárvíz vizeinek kissé magas nitrittartalmát is, mivel
a vízmintavételt csapadékosabb időszak előzte meg, ami a bemosódást segíthette elő.
Szerettük volna, ha a mérésben az osztófoszfátokat is kimutathatnánk, de lehetőségeink
az összes foszfort kimutatását tették lehetővé. A foszfortartalomról elmondható, hogy a
horgásztanyánál és a „Kusza-saroknál” a horgásztevékenységek miatt mutatható ki magas
érték, míg az alsó gát ős-sárvizi felén a Nádor-csatornából való átmosódás végett, mivel a
síktáblás tiltók nem tudják megakadályozni, hogy a két vízterület között ne jöjjön létre
kapcsolat. Az Ős-Sárvíz szempontjából a vizsgálat rávilágított arra, hogy vize tisztább, mint a
környező vízfolyásoké, de besorolása így is csak a jó kategóriával jellemezhető. A
vízelemzésekből kiderült, hogy ha a holtágban nem sikerül megfelelő üzemszintet biztosítani,
akkor e tápanyagok a morotvató pusztulását okozhatják (láposodás).

4.6. Vízszintelemzés
Erdélyesi Jánostól, a Szedres és Vidéke Horgász Egyesület elnökétől kaptunk
információkat vízszintmérési adatokkal (1. táblázat) kapcsolatban, aki napi rendszerességgel
méri a tó vízállását az őszi- téli feltöltődési időszakban. Az adatok birtokában kielemezhetjük,
hogy mennyit segített a két duzzasztógát kiépítése az évek során, továbbá láthatjuk a
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csapadékos időszakok eloszlását. Minden év első mérését akkor tette meg, mikor a víz a
térképen (7. kép) jelölt vízszintmérés helyén megjelent.
2013 telén épült az első duzzasztógát. Ekkor még csak 200-300 homokzsák alkotta a
gátat. Ebben az évben (pontosan a gát későbbi kiépítése miatt) későn indult el a feltöltődés, ami
elhúzódott egészen 2014. 10. hetéig. Egyenletesen, de lassan töltődött fel a tó.
A felső tiltónál kiépített duzzasztógát már 2014-es év végén hatással volt a mederben
lévő vízszintre. A feltöltődés már a 36. hétben elindult, ezzel bizonyítva, hogy a gátra szükség
volt. 14 hét alatt töltődött fel a maximumára a tó. Ez két héttel rövidebb idő az előző évhez
képest, ami elég jónak mondható egy évvel a gát megépítése után.
2015 februárjában kialakították az alsó gátat is az alsó síktáblás tiltó Ős-Sárvíz felöli
oldalán. A gát az alsó szakasz végén található, így a Nádor-csatornába való esetleges kifolyást
megakadályozva. A tavalyi évi eredményekből leszűrhetjük, hogy az alsó gát kiépítése is
segítette azt, hogy a tóban megfelelő mennyiségű víz maradjon meg. Bár a maximumot még
nem érte el, elmondhatjuk, hogy egyenletesebben töltődött fel a tó a 2014-es évhez képest (2.
diagram).
Ábrázoltuk az Ős-Sárvíz és a külső vízfolyások vízszintjeinek összefüggéseit a 2015-ös
évben (1. diagram). Ezeket összevetettük és megállapítottuk, hogy a Sió és a Duna vízállása
sem befolyásolja a holtág vízszintjét, azonban a Nádor-csatorna mind száraz mind csapadékos
időszakban hozzájárul a holtág vízszint változásaihoz. Ezért lenne fontos kiépíteni a
billenőtáblás gátat, mivel azzal tudhatnánk irányítani, mennyi víz folyjon az Ős-Sárvízbe.

5. Összegzés
5.1. Hosszabb
Dolgozatunk témája a felszíni vizek megtartásának fontossága, legfőképpen e témának
vizsgálata a Szedresi Ős-Sárvíz (Szedresi horgásztó) területén. Napjainkban egyre fontosabb
téma a globális felmelegedés, melynek hatása a vizek nagyobb térhódítása is (árvíz, jégtakaró
olvadása). Magyarországot körülvevő államok különböző körülményei miatt az országnak be
kell illeszkedni a Kárpát-medence árvízvédelmébe, azonban ez korántsem egyszerű. A felszíni
vizeknek az országon való minél gyorsabb átengedése helyett a vízmegtartásra kellene
összpontosítani, így a természetes és mesterséges víztározók körül új élet alakulhat ki.
Így lehet ez a Szedresi Ős-Sárvíznél is, ahol napjainkban egy horgásztó is üzemel.
Jelenleg két körgát és két-két síktáblás tiltó tartja a vizet az egykori Sárvízről, ma Nádorcsatornáról levágott morotvatóban. A gátaknak és tiltóknak köszönhetőek sikerek is, hiszen az
első évben plusz 30 centiméterrel nőtt a víz magassága.
További sikereket és remélhetőleg végleges (de mindenképpen hosszú távú) megoldást
nyújtana egy billenőtáblás gát elhelyezése a Nádor csatornában, az Ős-Sárvíz felső szakaszát a
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csatornával összekötő tiltónál. A gát elhelyezése elősegítené a terület vízellátását, amely által
az élőlények megtartása és szaporodásuk is biztonságosabban megoldható lenne. Továbbá
természetes szűrőként viselkedve csökkentené a csatorna szerves anyag tartalmát (melyet
vízméréseink is alátámasztanak). A területen lévő tanösvényt bővítve a felső szakasszal teljes
kép kapható a környezetben élő fajokról, ezáltal fellendülne a turizmus, iskolás csoportok,
családok jelennének meg a területen.
Az előbbiekben említettük, hogy horgásztó üzemel a területen. A beállítható
üzemszinttel elérhetnénk, hogy a horgásztó ivó-medreit is megfelelő mennyiségű víz fedje be,
így jelentősen megnövelni a halak természetes szaporulatát.
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6. Mellékletek
6.1.

Képek

1. kép: Vízmintavételezés a felső tiltónál; háttérben a Nádor-csatorna (saját készítésű kép)

2. kép: felső duzzasztógát az Ős-Sárvízen (saját készítésű kép)
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3. kép: vízmintavételezés a felső szakaszból (saját készítésű)

4. kép: az alsó duzzasztógát az Ős-Sárvizen (saját készítésű)
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5. kép: alacsony vízállás az Ős-Sárvíz medrében 2009-környékén (Fotó: Erdélyesi János)

6. kép: magas vízállás 2010-ben (Fotó: Erdélyesi János)
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7. kép: a vízszintmérés helye a kép jobb oldalán (Fotó: Erdélyesi János)

6.2.

Ábrák

1. ábra: a felső szakasz és a horgásztó közti tőzeges talaj természetes szűrőként viselkedik (saját készítés)

2. ábra: a felső, síktáblás tiltó, a Nádor-csatorna, az Ős-Sárvíz és a duzzasztógát
keresztmetszete (saját készítésű)
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4. ábra: Google maps térkép a területről, saját készítésű jelölésekkel

3. ábra: tervezett billenőtáblás gát elhelyezkedése a Nádor-csatornában (saját készítésű)
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6.3.

Diagramok

1. diagram: az Ős-Sárvíz és a külső vízfolyások vízállásai 2015-ben (saját készítésű)

2. diagram: Az Ős-Sárvíz vízszintváltozásai 2013-14/2014/2015 -ben (saját készítésű)
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3. diagram: A 2014-es, 200 fős kérdőív eredménye alapján a kitöltők választási aránya

6.4.

Táblázatok

1.táblázat: A vízszintváltozások az elmúlt három évben
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28. táblázat: vízmintavételi és elemzési adatok a Szedresi Ős-Sárvízből és környékéről (saját készítésű)
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