A szedresi Ős-sárvíz múltja, jelene és jövője.

Kedves Olvasó!
A Szedres És Vidéke Horgász Egyesület alakulásának 60 éves jubileumára készült kiadványt
tartja kezében. Aki horgászélményekkel nagy halakról szóló történetekre számít, az bizony
csalódni fog, mert nem az egyesületről és nem horgász élményekről szeretnék írni, hanem
arról a csodálatos természeti környezetről (Ős-sárvíz) amely kiált felénk azért, hogy
megmentsük az utókórnak.
Szeretném bemutatni a létrejöttét, amely a folyamszabályozások hőskoráig nyúlik vissza és az
1970-es évek végén nyerte el az általunk megismert jelenlegi formáját.
Ugyanakkor felhívnám a figyelmét arra a szomorú tényre, amely minden élővizet és holtágat
jellemez, ami nem más, mint a folyamatos változás.
A folyamatos átalakulás természetesen az ember beavatkozása nélkül is jelen van.
Hiszen semmi nem állandó a természetben, semmi sem olyan, mint tegnap volt.
Minden változik. Élőlények, élőhelyek, akár az ember közreműködése nélkül is.
Szeretném ha felismernék, hogy az élőhely legfőbb problémája a vízutánpótlás hiányában
rejlik, ugyanakkor megoldást is kínálok egy dolgozatban, amely egyszerűen és világosan
rámutat mind a problémára mind pedig a hosszabb távú megoldásra is.
Képekkel és a hely ihlette írásokkal próbálom megmutatni Önnek azt a csodát, azt az érzést,
amit nekünk az Ős-sárvíz jelent, bár ez a legnehezebb.
Végezetül felvázolok két jövőképet, mely elénk vetítheti azt, hogy mennyire törékeny tud
lenni a környezet, ami körülvesz bennünket.
Nincs középút csak az, ha megmentjük, ápoljuk, segítjük azt, amit itt hagyott számunkra a
történelem és átadjuk az utánunk jövőknek, vagy pedig érdektelenül hagyjuk veszni és vele
pusztulunk mi is a jóról a szépről alkotott álmainkkal vágyainkkal együtt.
Erdélyesi János
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Bemutatkozás
Egyesületünk 1959-ben alakult lelkes egyszerű horgászni vágyó falusi emberekből, akik talán
megunták a folyóvizek szeszélyeit, és távolságát.
Az akkori alapító tagok neveire már kevesen emlékeznek, hiszen sajnos kevesen vannak már
köztünk, és akik velünk vannak bizony felettük is jócskán eljárt már az idő, és koruknál fogva
már nem aktívak. Nagy János, Szabján József, Szabján János, Belágyi Gyula, Fejős Károly,
Szűcs János, Herczinger István, Bíró Ferenc, Bíró józsef, Bíró István, Sereg János, Sereg
Mihály, Vörös József, Vajda István.
Akkor még a horgásztó igen vadvíz jelleget mutatott úszó nádszigetekkel kisebb nagyobb
tavacskákkal, melyek éppen eliszaposodtak vagy feltöltődés alatt álltak. Az akkori lelkes talán
baráti társaságnak a célja az volt, hogy ebből a vad és a romlás útjára lépett vízből valamiféle
horgásztavat hozzanak létre.
Sokféle halfaj élt akkor a vizünkben, melyeket ma már csak a veszélyeztetett fajok listájáról
ismerhetünk. Telepítettek itt motoron nejlon zsákban hozott csuka ivadékokat vagy a Sióról
vödörben átsétáltatott pontyokat.
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A tagság nődögélt és az egyesület bekapcsolódott a megyei horgász életbe is, versenyekre
jártak, versenyeket rendeztek. Hiszen akkor könnyű volt az utánpótlás nevelés, mert gyermek
volt bőven, számítógép, és internet viszont nem. A fiatal iskoláskorú gyermekek a szabadban
találtak kikapcsolódást és ezek egyike bizony a horgászat volt. Sokan egy életre
megfertőződtek abban az időben a horgászat és a természet szeretetével.
Az 1970-es évek végén lehetőség nyílt arra, hogy a helyi termelőszövetkezet segítségével egy
egybefüggő tizennégy hektáros tórendszert hozzanak létre kotrással, medermélyítéssel,
szélesítéssel. (Sokan most úgy gondolják, hogy nem kellett volna ilyen nagyot.) Ekkor épült
meg ugyancsak termelő szövetkezeti segítséggel a horgásztanya is, amely jelenleg a helyi
horgász közösségi élet központja, ugyanakkor szolgálja az éjszakai halőrzést, valamint az
évről évre színvonalasabban megrendezett horgászversenyek bázisa.
Abban az időben már országos versenyeket is rendeztek a tavunkon.

A parton a kikotort iszapban, fűzfák, fehér nyarak nődögéltek, melyek mostanra koros
termetes faóriásokká nőttek. Ezek az óriások mostanra már a kimosott, alámosott partnak és
az erős szeleknek köszönhetően bizony néha be-be dőlnek szeretett horgászvizünkbe. Így
aztán még vadabb, még természetesebb jelleget adva a vizes élőhelynek.
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A kilencvenes évek közepére a tagság létszáma százötven fő fölé emelkedett és ez az időszak
nevezhető az egyesület aranykorának. A horgászvíz körüli területet ebben az időben
fokozottan védett természetvédelmi területté nyilvánították, amely lehet áldás, és többek
szemében talán átok is. Azóta a létszám csökkenőben van és szomorúan tudatom, hogy a
2013-as évben már a felnőtt területi jegyet váltott horgászok száma mindössze 65 főt taksált.
Ennek oka leginkább az évenkénti vízhiány mely egyre gyakrabban sújtja a tavunkat és ezen a
jelenlegi vezetőség mindenképpen megpróbál változtatni, ha sikerül ön erőből, ha nem külső
segítséggel, de ennek meg kell történni, ha ezt a csodálatos természeti környezetet meg
akarjuk őrizni az utókórnak.
A másik ok az, hogy az emberek a napi problémáik, mellett nem járnak már el horgászni, nem
szánnak magukra 2-3 nyugodt órát a feltöltődésre, a pihenésre. Bizony erre pedig
szükség lenne. Kevés a gyermekhorgász, de talán ha minden jól megy, sikerülhet a
gyerkőcöket versenyekkel, rendezvényekkel az Ős-sárvíz tanösvény bejárásával a partra
csalni. A rendezvények, horgásznapok, horgászversenyek szervezése fontos lehet, mert ezáltal
is tagokat gyűjthet az egyesület és nyithat a külvilág felé.
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Fontos a természeti környezet megóvása, mert nem a víz függ a horgászoktól, hanem a
horgászok a víztől. Pusztán figyelni kell a természetet és ott ahol kívánja segíteni neki, mert
ha ezt nem tesszük, akkor a víz újra a romlás útjára lép és nem biztos, hogy mi is olyan
szerencsések lehetünk, mint az egyesületet alapító elődeink.
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Horgásztó kialakulása a mederszabályozásoktól napjainkig.
A holtág elődje a Sárvíz folyamszabályozásának végén került lecsatolásra és az 1970-es
évek végén nyerte el jelenlegi formáját.

A Sárvíz Fejér megyében, a Sárréten, a Séd északi ágának folytatását képező Nádorcsatorna és
a Gaja-patak egyesülésével
jön
létre Székesfehérvár mellett, Sárszentmihály közigazgatási
területén
és Tolna
megyében, Sióagárdnál torkollik
a Sióba.
Legjelentősebb
mellékvize
a Cecénél belecsatlakozó, a Séd déli ágának folytatását jelentő Sárvíz-malomcsatorna, melyet
a folyószabályozáskor alakítottak ki, és amely a Sárvíz forrásától kezdve párhuzamosan halad
a folyóval.
A Sárvíz hajdan kiemelkedő jelentőségű vízfolyásnak számított, hiszen a hajózható folyók
közé tartozott, ám a 18. század közepétől kezdve, az ország nagy folyói közül elsőként
szabályozták, mocsarait lecsapolták, ezért hadászati és logisztikai jelentőségét elvesztette. A
Sárvíz eredetileg a Dunáig folyt, hiszen a szabályozások előtt nem a Sárvíz torkollott a Sióba,
hanem fordítva. A szabályozások során óriási termőterületek szabadultak föl a Mezőföldön,
ám megszüntették a Dunántúl középső részének kapcsolatát a Dunával.
A folyó medrére egészen a sióagárdi torkolatig szoktak Nádor-csatornaként hivatkozni,
ugyanis a szabályozásakor ezt a nevet szánták a megregulázott Sárvíznek is.
A folyónak az ókorban és a középkorban sokkal nagyobb jelentősége volt, mint ma, ugyanis a
hajózható folyók közé tartozott.
A Sárvíz mentén 18. században nagy árterületek húzódtak. Az érdemi folyamszabályozási
munkák már az1760-as években megkezdődtek. 1810-től vízszabályozási társulatot hoztak
létre, amely Sárvíz Társulat néven az ország első vízszabályozási egyesülete volt. Tolna
megye déli részén az 1850-es években végeztek a folyószabályozással.
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A szabályozás eredményei közül hármat feltétlenül ki kell emelni: a Sárvíz menti mocsaras
területek felszabadultak az árvíztől, a nádat kiirtották és a terület szántónak, rétnek egyaránt
használható lett. A Sárvízen 500 mázsás teherrel hajózni lehetett és így Fejér és Veszprém
megye is kijutott a Dunához. Természetesen ennek jótékony hatása érezhető a település
határának nyugati részén is. Ekkortól válnak művelhetővé a „két víz" közötti területek.
Természetes, hogy az elért új eredmények új problémákat hoznak felszínre. Első kérdés az
elkészült töltés gondozása és fenntartása volt. A csatornában megtiltották a kenderáztatást, a
lovak úsztatását, a marhák áthajtását, a varsával történő halászatot, tehát minden olyan
tevékenységet, ami a meder feliszapolódását vagy a töltés rongálódását segítette elő. A
Sárvízen, de főként a Sión a XVIII. század közepétől több malom épült, amelyek hajtásához a
vizet, az egész medret átfogó keresztgátakkal felduzzasztottak. A Sárvíz és Sió
szabályozásakor a malmok egy részét kisajátították. A megmaradt építmények a további
szabályozási munka fő akadályaivá váltak. De gazdasági szükség volt a malmokra, hogy a
víztől elnyert területeken megtermelt gabonát helyben lehessen feldolgozni. A Sárvíz és Siócsatorna így is kiállta a próbát az árvizekkel szemben, előnyeit egyre inkább felismerték a
környék lakói és fokozottan ügyeltek rendben tartására. Tolna megye déli részén az 1850-es
években végeznek a folyamszabályozásokkal és ezzel a munkálatok befejeződnek. Az
ármentesítéssel Tolna megyében 85.935 kat. hold vált termőfölddé.
Körülbelül ebben az időszakban már nem függött a jövőbeni horgászvizünk a Sárvíztől.
Véglegesen lecsatolásra került, holtággá lett és hosszú távon az enyészet útjára lépett. A
folyamszabályozás valakinek áldást valaminek viszont lassú pusztulást, lassú halált hozott és
az enyészet útjára lépett.
A folyamszabályozások után a lecsapolt területek, lassan (100 év alatt) de biztosan
kiszáradtak üde fás ligeterdőkkel tarkított legelőkké, kaszálókká, szántókká váltak. A régi ősi
medrek, lassan de biztosan az enyészet útjára léptek, és csak azok a szakaszok maradtak,
nedvesek vízzel telítettek, amelyek éles visszaforduló nagy öblös kanyarulatai mély vizet
tudtak magukban tartani akár a legmelegebb hónapokban is.
Ilyen volt a mi holtágunk is hiszen a maga 13 kanyarulatával viszonylag sok vizet tudott
megtartani. Ezeket a kanyarulatokat, visszafordítókat kiszáradóban lévő keskeny
csatornácskák kötötték össze. Az egyesület akkori vezetősége, elnöke akkor ezt értő szemmel
észrevette és önerővel, valamint külső segítséggel egy átfogó mederkotrási munkának
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köszönhetően a jelenlegi állapotára hozta az 1970-es évek végén. Ettől a ponttól kezdődhetett
meg a tervszerű közösségi és halgazdálkodási munka.

Bő 35 esztendő elhozta az aranykort egyesületünk számára, de az időszak vége felé a
csapadékszegény ugyanakkor forróbbnál forróbb nyarak ráébresztettek bennünket arra, hogy
nem elég csak a természetet adta lehetőségeket kihasználni, hanem azt segítve vele
szimbiózisban együtt élve kellene gazdálkodni figyelve annak minden rezdülését alkalmasint
segélykiáltását.
Ez az idő elérkezett…..
Megfelelő vízutánpótlás hiányában csak a csapadékra nem lehet számítani, más megoldást
kell keresni és nem elég megkeresni meg is kell tudni azt valósítani is.
Erre az Ős-sárvíz Kutatócsoport (Dávid Szimonetta, Nyári Dorina,Varga Péter,Rappai Bence,
felkészítő tanár Barocsai Zoltán) készített tanulmányt, a problémák ismertetésével és azok
elméleti szintű megoldás javaslatával együtt.

A dolgozat témája a Szedresi Ős-sárvíz (Szedresi horgásztó) mely Szedres település
mellett található ÉNy-i irányban. A tórendszer egyben Natura 2000-es besorolású terület is,
mely az Európai Unió különleges állat- és növény védelmi területét jelenti. Az élőhely az
egykori Sárvíz medrében helyezkedik el, melyet a 18-19. századi folyószabályozások
alakítottak ki.
Dolgozatunkban be szeretnénk mutatni a különleges vizes élőhelyeket érintő
egyezményeket, irányelveket (Ramsari egyezmény, VKI, Natura 2000), a folyószabályozás
előtti időszakra jellemző gazdálkodási formákat (fokgazdálkodás) és az árvízvédelemmel
kapcsolatos problémák rendszerét.
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Az Ős-sárvíz egykori medrét ma is üde kaszálórétek, puhafás ligeterdők kísérik,
meredek, löszpartok határolják. Élővilágára a sokszínűség jellemző, de a leggazdagabb a
lefűződött morotvatavak környéke. 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
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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. Az emlősök
közül a fokozottan védett vidra csak szerencsével pillantható meg, rejtőzködő életmódja miatt.
A vízpart növényzetében gyakori a törpe egér fészke, sáslevelekhez erősítve. A kétéltűek
közül a mocsári és a kecskebéka; a hüllők közül a mocsári teknős a legjellemzőbb faj.
Natura 2000
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió
jogrendjét a hazai szabályozásba-megfelelő igazításokkal beépíti, így történt ez a
természetvédelmi jogszabályokkal is. Érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi-és az
Élőhelyvédelmi Irányelv. Mindezért hazánk köteles volt állat-és növényfajai védelmében
területeket kijelölni, amelyek az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak részeivé
váltak. Értékes természeti területek összefüggő láncolata melyek az eredeti európai élővilágot
őrzik. Céljai a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes madárfaj védelme,
a biológiai sokféleség megóvása, fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának
biztosítása. Magyarország területének közel 21 %-át fedi le az új típusú védelem. Ami azt
jelenti, hogy 1,2 millió hektár kap uniós védettséget. Ezek közé tartoznak hagyományosan
mezőgazdasági művelés alatt álló földek, legelők, erdők is. A szabályozás célja a hasznosítás
és a természetvédelem érdekeinek összehangolása.
Ramsari egyezmény
1971. február 2-án az iráni Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyekkel kapcsolatos nemzetközi szerződést. A vizes területek átalakításának,
pusztulásának felgyorsuló üteme eredményezte a szerződés létrehozását. Eredetileg a
rohamosan csökkenő vízimadár állományoknak kívántak a csatlakozó országok védelmet
biztosítani. Viszont rávilágítottak arra a tényre, hogy önmagában az élőhelyek védelme nem
elegendő, így magát az ökológiai rendszert kell megőrizni. Világméretű megállapodás lévén
az egyezmény meglehetősen széles megfogalmazást alkalmaz a vizes területek
meghatározására.
Magyarország 1979-es csatlakozását követően jelentős számú vizes területet jelölt a
Nemzetközi jelentőségű vizes területek jegyzékére. A magyarországi ramsari területek a
Kárpát-medence szinte valamennyi jellemző vizes terület típusát magukba foglalják, így
jelenleg 23 vizes élőhely található. A nemzetközi jelentőség korábbi feltételei alapján
bizonyos területek egyszerre több kritériumot is kielégítve kerültek fel a listára. Ezek közé
tartozik a Hortobágy, a kardoskúti Fehértó, a Fertő-tó és Gemenc. A többi hazai ramsari
terület is legalább 2 kritériumot elégít ki. Valamennyi csatlakozó államnak
alapkötelezettségeket kell teljesítenie.
Az első és legfontosabb követelmény a tagországok számára, hogy legalább egy vizes
élőhelyet jelöljenek ki. Jelenleg több mint 1200 vizes élőhely szerepel a listán.
A Szedresi Ős-sárvíz is teljesíti a Ramsari kritériumok egy részét (pl.: veszélyeztetett
ökológiai közösséget tart fenn, őshonos halak fajainak jelentős részét tartja fenn, természet
közeli vizes élőhely típusok reprezentatív példája.), viszont az 1%-os állomány küszöböt
(valamely vízi madár faj populációjának 1%-os értékét el érő állomány) nem éri el.
A Vízkeretirányelv
A Vízkeretirányelv (VKI) alapvető célja a vizek ökológiai állapotának védelme, a
káros anyagok felszíni és felszín alatti vizekbe jutásának a korlátozása, az árvizek és az
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aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak a mérséklése, valamint a
biztonságos ivóvízellátás és általában a fenntartható vízgazdálkodás elősegítése. A VKI a
szabályozást a vizek állapota felől közelíti meg. Általános célkitűzése, hogy fenn kell tartani a
vizek jó állapotát, meg kell akadályozni a jelentős, romló tendenciák kialakulását. A VKI
jelentősen erősíti az ökológiai szemléletet a vízgazdálkodásban. Ez megjelenik a monitoring követelményekben az állapotértékelés végrehajtásában és a már említett fő környezeti
célkitűzésekben. A műszaki szempontok fontos szerepet töltenek be a jelentős emberi
igényeket kielégítő vízgazdálkodási tevékenységek elemzésében.
A VKI céljainak megvalósítását vízgyűjtő-gazdálkodási tervek foglalják össze,
amelyek egy-egy vízgyűjtő kerületre készülnek. Magyarország a Duna-vízgyűjtőhöz, egyben
vízgyűjtő kerülethez tartozik. Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT-t) 2009 végéig
kellett elkészíteni, majd hatévenként kerül sor a felülvizsgálatra, új terv készítésére. A VKI
deklaráltan a vizek állapotának javításával kapcsolatos feladatokra koncentrál, de figyelembe
veszi a befolyásoló tevékenységek céljait és igényeit is. A VKI megvalósítását jelentő
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek lényegében a vizek fenntartható használatának feltételeit
rögzítik. A vizek állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységek esetén szabályozza, hogy
ezeket a meglévő használatokat vagy jövőbeli fejlesztéseket milyen feltételek mellett lehet
megvalósítani.
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.
2014 decemberében végeztük el a vizek előzetes kézi majd műszeres vizsgálatát iskolánk
természettudományos laborjának és a Szekszárdi Vízmű segítségével. Kilenc helyről
gyűjtöttünk be vízmintát (3. kép), melyből hat a Szedresi Ős-sárvízből, kettő a Nádor
csatornából és egy a Sióból származott. Az elemzés fő szempontja a vizek tápanyagtartalma
volt.
Az Ős-sárvíz szempontjából a vizsgálat rávilágított arra, hogy vize tisztább, mint a
környező vízfolyásoké, de besorolása így is csak a tűrhető kategóriával jellemezhető. A
célként kitűzött jó állapot elérését jelen esetben is a tápanyagterhelés és az emberi
beavatkozás következtében fellépő folyamatos antropogén szennyezés akadályozhatja. A
holtág kapcsolatban áll a Nádor csatornával, ezért vízminőségének javítása érdekében a
környező vízfolyások minőségére is nagyobb figyelmet kell szentelni. A
szennyvízbevezetésből származtatható pontszerű szennyező forrás már az Ős-sárvíz
bevezetője után található, ezért szerencsére kisebb veszélyt jelent, de a mezőgazdaságból
származó diffúz szennyeződések mindenhol hatással lehetnek a tórendszerre. Fontos, hogy
megmaradjon a terület Natura 2000-es besorolása, mely talán biztosítja, hogy a vízminőség ne
romoljon tovább. Sokat jelentene, ha a jövőben az ártéri gazdálkodás, valamint a
gyepgazdálkodás és legeltetés nagyobb szerepet kapna a területen és felváltaná a
szennyeződést generáló szántóföldi gazdálkodást, melyet a belvíz is hátráltat.
A VKI megoldásokat is javasol, melyek a Szedresi Ős-sárvízzel kapcsolatban is
elfogadhatóak lennének, miszerint, a zöldterületeket növelni kell vízvédelmi szempontból és a
mezőgazdaságnak meg kell oldania a talajok tápanyagkészletének szinten tartását tudatos
tápanyag-gazdálkodással. Az agrár-környezetvédelem szempontjait érvényesíteni kell a
vidékfejlesztési politikában és az ökológiai gazdálkodás arányát növelni kell.
Szennyvízprogramokat jelen formájukban felül kell vizsgálni, mert a szennyezések több mint
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fele innen származik, mutatja ezt az Ős-sárvíz példája is. Meg kell fontolni, hogy a
tápanyagban gazdag szennyvizek összegyűjtése részbeni tisztítása, majd növényi tápanyagot
még jelentős mennyiségben tartalmazó tisztított szennyvíz élővízbe vezetése mennyire
fenntartható ökológiai szempontból. Falusias, mezőgazdasági területek közelében célszerűbb
lenne a tápanyagot helyben hasznosítani természet közeli szennyvíz hasznosítással.
A vízpartok, az egészséges vízi környezet iránti igény az életszínvonal emelkedésével
növekszik. A növényvédő szerek használata terén a jelenlegi szabályozás betartása az
elsődleges feladat. Növekszik a biotermékek, az ökológiai gazdálkodás iránti kereslet, a
mezőgazdaságban csökken a kemikáliák használata, és ez által tovább csökken a vizek
szennyezésének veszélye.
A Szedresi Ős-sárvíz történetének megismerése nyomatékosította bennünk, hogy a
terület folyószabályozás előtti időszakában az itt folyó mezőgazdasági tevékenység a
fokgazdálkodás sokkal inkább környezettudatos volt, mint a mai. A területhez ma is nagyon
sok környezetvédelmi szabályozás, védelem kapcsolható, de amíg a tórendszer környezetében
a szántóföldi művelést nem váltja fel az ártéri gazdálkodás addig nem várható jelentős
vízminőség javulás. A környező lakosság számára ismertebbé kellene, hogy váljanak a terület
természeti értékei a benne rejlő lehetőségek és a mezőgazdaság árnyoldalai, mert a kérdőív
kiértékelése is bizonyítja, hogy a javasolt változások az emberek elképzelésével azonos
irányúak.
A probléma valamint az ésszerű ugyanakkor nem túl drága megoldás is napvilágra került.
Szeretnénk, hogy minél több segítőkész támogató tudjon erről és ha lehetőségünk nyílik a
probléma megoldására minél több szervezetet, támogatót tudhassunk magunk mögött.
Mert az idő nem csak felettünk jár el hanem a fölött a természeti környezet felett amin
segíteni szeretnénk!
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Vajon hogyan látják ezt a vizes élőhelyet azok, akik viszonylag sűrűn látogatják?
Egy esős szombati séta
Szakadt az eső szinte egyfolytában ma reggel is. Nem bírtam ágyban fekve Tv-t nézve
eltölteni a szombat délelőttömet. Egyhuzamban tizenkét napot dolgoztam vastagon
megtűzdelve túlórákkal. Elegem volt már az emberek közelségéből, a nyüzsgésből a gépek
zakatolásából, az állandó teljesítmény kényszerből.
Muszáj volt hát kitörni a természetbe és még csak az sem érdekelt, ha kurta óra alatt bőrig
ázom a szeptemberi esőben.
Beöltöztem hát csínosba. Terepszínű nadrág két pulóver hatalmas gumicsizma, amivel a
kocsiban egyszerre lehet a féket és a gázt nyomni, és persze egy jó minőségű rejtő színnel
ellátott kapucnis esőkabát. Tőr a zsebben és irány a kocsi. Leparkoltam fent a tó bejárónál,
mert ilyen esőben a földes úton a feljövetel bizonytalan.
Sétáltam hát lefelé a sáros földúton, amire sokan már régen aszfaltot álmodtak. Nekem nem
hiányzik. Cuppogtam hát a negyvennégyes gumibakellókkal a sárban és verte a hideg eső a
borostás arcom.
Egy kemping bringa volt betámasztva a horgásztanya mellé. Megismertem Sanyibá
bringáját és azt gondoltam, hogy vannak még elszánt őrült horgászok. Aztán elhessegettem a
gondolatot, mert én sem vagyok különb a szakadó szeptemberi esőben a szombat délelőtti
sétámmal.
Első utam a vízmércéhez vezetett és jóleső érzéssel tapasztaltam, hogy, öt centi híja és eléri
a tó szintje a nyár eleji maximumot. Megnyugvással töltött el ez az érzés, ha eszembe ötlöttek
a tavaly ilyenkor tapasztalt állapotok.
Úgy határoztam, megkerülöm a tó hátsó felét. Ez úgy bele is fér a délelőttömbe és addigra
kellően át is, fogok ázni, hogy majd hazafelé vegyem az irányt.
Sétáltam hát az eső nem szánt meg, de jól éreztem magam, mert végre abban a közegben
lehettem, amit igazán szeretek.
Hirtelen egy kis szürkésbarna öklömnyi kismadár szaladt előttem a sáros csapáson. Utána
iramodtam és egy pár méter után sikerült elkapnom egy nagy földiszeder bokor tövében.
Látszott rajta hogy még nagyon fiatal és, talán ha nem esne az eső és a tollai is szárazak,
lennének akkor sem biztos, hogy el tudott volna menekülni előlem.
Alaposan szemügyre vettem és meglepődve láttam, hogy a madár egy kései kelésű
kakukkfióka. Mostoha anyja biztosan hordaná neki a repülő rovarokat, de esőben sajnos nincs
szúnyog, bogár, amit elkaphatna. Édesanyja már biztosan Afrika felé tart abban a tudatban,
hogy a nádi poszáta elvégzi a nevelőszülő feladatát, és fia gyarapítja majd az április végén
párt kereső kakukkok hangos táborát.
De az időjárás közbe szólt és én szomorúan néztem a kismadarat, akit a természet a késői
keléssel már az esők és a hűvös idő előtt is halálra ítélt. Nem tehettem érte semmit csak a
nagy földiszeder bokor alatt otthagyva, bíztam, abban hogy a nádi poszáta nem feledkezik
meg róla, és előbb találja, meg mint egy arra kóborló róka vagy vadmacska.
Lassan két órája sétáltam már a szűnni nem akaró esőben és jól esett annak ellenére, hogy a
nadrágomból már lassan csavarni lehetett a vizet. Még nem vágytam haza csak mentem és
mentem, mert jól esett kint lenni és magamba szívni az őszi esőben a párás halszagú levegőt.
Kevesen értékelik ezt a környezetemben, de akik értékelik ők, tudják mi ez az érzés. Ezt az
érzést hordják magukkal egy életen át azok az emberek, akik természet közeli környezetben
nőnek fel, és tisztelik is, azt bárhol éljenek is azután.
Lassan visszaérek a horgásztanyához. Sanyibá bringája eltűnt. Biztosan megunta az öreg az
esős pecát. Ezt igazolta a beíró füzetben is a bejegyzése. Egy hosszú egyenes vonal a felsorolt
nemes halak nevei alatt.
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Elindulok felfelé a földes úton. Az esővíz patakként folyik el a csizmám mellet, és
megnyugtatóan nézek utána, mert a tó felé tart ez az időszakos patakocska. Idén nem lesz
gond a vízzel hála Istennek hála a természetnek. Nem kell félni, hogy húszcentis vízben kell a
halaknak nyomorogniuk és a bűzös iszap szaga, sem szúrja majd az orrunkat. Nem kell majd
félni, hogy mekkora lesz a vízszint, ha majd megjön a kemény hideg, és nem kell attól sem
tartani, hogy döglött halak kerülnek majd elő tavasszal a jég alól.
Sétáltam hát felfelé és az eső is kezdett alább hagyni. Az úton Józsibá jött velem szemben
az öreg Mazdával csúszkálva a sárban az úton. Hát ő is megpróbálja. Ő sem bírta ki otthon a
szombat délelőttöt inkább lejött megkísérteni a szerencséjét.
Elértem hát a kocsihoz és a megtett kilométerek hatására az ebéd jutott eszembe. Babgulyás
krumplis pogácsa. Elfordítottam hát a slusszkulcsot és a kocsi megnyugtatóan felduruzsolt.
Hazafelé vettem az irányt átázva egy magányos esős szeptemberi séta után.
(EJ)
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Hány féle horgász van? Teszi fel az író a kérdést, melyeket aztán a maga egyszerűségében
meg is válaszol. Furcsa, de aki a vizeink partját járja tudni fogja, hogy kik azok, akire név
nélkül is ráillik egy-egy szereplő leírása.
A horgászok, és ami mögöttük van
Vannak, akiket már egészen kicsi korukban beolt az édesapjuk a nagyapjuk a horgászat
szeretetével. Rólam ez nem mondható el. Bármilyen hihetetlen és mosolyra csaló, én
unalomból kezdtem el horgászni.
Egy barátom hétvégenként mindig elment a közeli csatornára horgászni. Mivel, hogy én
itthon maradtam és unatkoztam, hát utána kellett mennem, hogy legalább jó társaságban
legyek. Elkunyeráltam egy botot, és így kezdődött…
Ennek immár tizenöt éve, és azóta sok vízen megfordultam, sok módszert kipróbáltam, sok
fogást láttam sok horgászt megismertem.
Nem a halakról és nem a halfogásról szeretnék most írni, hiszen, ettől már hajlik a könyves
polc. Hanem a horgászról, mint emberről, mint jelenségről.
Hány féle horgász van????? A mindent tudók most rávágnák, hogy, van a hús horgász és a
sporthorgász. Sajnos ez sem ilyen egyszerű…
Találkoztam olyan horgásszal, aki megfogta a kvótát negyven perc alatt és már szaladt is
haza. Vajon ő miért jött le horgászni??? Sajnos ő nem horgászni, hanem halért jött.
Aztán vannak a több százezres technikát a parton felvonultató horgászok, akik nem tudnak
különbséget tenni dévér, karika, és vörös szárnyú keszeg közt. Ők számomra olyanok, mint az
okos lány a plázában, kígyóbőr csizmában…
Az idősek. Akik a harminc éves pálcákkal járják a partokat és az öreg 28-as Csepellel
közlekednek. Ők a mezítlábas kölyök éveiket is a parton töltötték. Akkoriban nem kellett
engedély. Kézzel fogták a halat. Mesélnek csík halról, compóról, méteres csukáról, mázsányi
harcsáról, általunk sosem látott halbőségről. Ismernek minden fűszálat, bokrot és meder
egyenetlenséget, haltartó helyet. Nekik még új volt a damil, a csonti a karbon a peremfutó
orsó. Ők még mindig a kukoricára és a gilisztára esküsznek. Sajnos egyre kevesebben
vannak…
A másik fajta horgász az, aki a horgászatot egyéni gazdasági vállalkozásként kezeli.
Számot adva minden kifizetett forintról önmagának. Legyen az napi jegy, éves területi
engedély, felszerelés, etetőanyag, vagy üzemanyag költség. Meg sem fordul a fejében az,
hogy az engedéllyel nem halat vásárolt. Csupán az esélyt, hogy megfoghassa.
Sajnos vannak horgászok, akik nemzeti parkok területén mit sem törődve a hely értékével
kiló számra hajigálják el a konzervdobozokat, PET. palackokat, sörös dobozokat. Még
elszomorítóbb, az hogy vannak horgászok, akik ezzel mit sem törődve leülnek a szeméttel
teleszórt horgászhelyre, és még csak szóvá sem teszik a szemetelést. Dolguk végeztével
hazamennek…
Kevesen, de vannak olyan horgászok is akik tisztelik a kifogott zsákmányt. Hiszen a hal az
életéért küzd. Csak annyit visznek, haza amennyire szükségük van. A felesleget kíméletesen
visszaengedik. Hajnalban kelnek és nem azért, hogy elsők legyenek a fizetős tavak
pénztárainál, hanem azért hogy lássák hajnalban a természet ébredését a vízparton. Csendben
józanul közelítik meg a horgász helyet. Ha pedig halat fognak nem rohannak dicsekedve a
szomszédhoz. Átélik a fogás tisztaságát, ami csak és kizárólag az övék marad örökre.
A szemetüket összegyűjtik és nem a horgásztanyák mellett felállított szemetesekbe rakják,
hanem haza viszik. Nem ülnek olyan helyre, ahol az imént sok halat fogtak. Hiszen az túl
könnyű lenne. Bíznak a felszerelésükben, helyismeretükben, tapasztalatukban, és az etető
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anyagukban, csalijukban. Ha kérdezik őket, szívesen adnak tanácsot és útmutatást az adott víz
jellemzőiről.
A verseny horgász. Aki időt és pénzt nem sajnálva arra a sportra áldoz, amire az életét tette
fel. Célja a jobb és jobb eredmény elérése, a technikájának a végletekig történő finomítása.
Aki csak grammokban és helyezési számokban gondolkodik egy adott versenyen. Ő az, aki
bonyolult, vagy éppen pofon egyszerű stratégiával áll élő kupáról kupára. Fél szeme a
szomszéd versenyzőn van, hogy ha kell időben, és jól tudjon módszert váltani a verseny alatt.
Csak a verseny végén teríti ki ellenfelei előtt a lapjait. (Vagy talán akkor sem mindent.)
Nehéz-e eldönteni, hogy ki az igazi horgász???? Nem tudom az olvasónak sikerül-e magára
ismerni, de én biztosan állíthatom mindegyik típusra, tudnék mondani egy nevet…
(EJ)
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Gondolatok
olyan
emberektől,
akik
csak
ritkán
látják
az
Ős-sárvizet.
Ők hogyan viszonyulnak, hozzá hogyan élik meg a találkozást, a bennünket körül ölelő
természettel
Megint egy év és megint egy új kupa a szedresi Holt Sárvízen.
Sokszor eltűnődöm miért ilyen csúnya neve van ennek a nagyon is élő horgászvíznek.
Lehetne, mondjuk Ős-sárvíz, vagy Öreg Sár. Sokkal szebb lenne mit, az hogy
Holt……………..
Soha nem látott vízszint fogadta a mezőnyt hála a nyolcvan éven keresztül nem tapasztalt
mérhetetlen mennyiségű májusi, júniusi nagy esőknek.
Van, ahol ezek az esők életek munkáját etették tönkre, családokat tettek fedél nélkülivé. Itt
hála Istennek és a falunk csodálatos fekvésének ez nem történt, nem történhetett meg. Viszont
a természet most megmutatta, azt hogy két-három száz évvel ez előtt merre húzódhattak az Ős
Sárvíz kanyarulatai. Ezek a területek, noha egy átlagos évben víztelenek, most láthatóvá, sőt
kenuval hajózhatóvá is váltak a vállakózó kedvű természetjárók számára. A horgásztó mögötti
régi medrek és a színültig megtelt kis tavak a természet varázspálcájának hatására szinte
poraikból éledtek újjá harminc-ötven nap alatt. A dús vegetáció mindent beborít a víz
gyönyörű tiszta a fejünk felett kócsagok, gémek, bakcsók repülnek. A szántóföldi
kukoricatábla helyén egy kifli alakú holtág rajzolódik ki, amin gyakori vendég egy hattyú pár.
A gólyáknak nem kell sokat repülni, hogy összeszedjenek az éhes fiaik számára harmincnegyven nagyhangú békát. A szúnyogok nyüzsögnek, ami erősíti a békák hadát és gyengíti a
horgászok kedvét.
Csodaszép ez a látvány persze csak annak, akinek van hozzá szeme és ideje. Ebben a
rohanó egymástól elforduló világban, muszáj időt szakítani, arra hogy ezt a gyönyörű látványt
megnézhessük, átélhessük és részei legyünk. Rá kell, hogy ébresszen bennünket, arra hogy az
anyatermészet, ha békén hagyjuk, elvégzi az áldásos javító munkáját olyan helyeken is ahol
mi emberek csak romboltunk évszázadokon át. .
Olyan helyeken eveztünk, ahol ember nem járt már két-háromszáz éve. Gyönyörű tölgyek
és fehér nyarak szegélyezték a partot, ott ahol tavaly még a száraz levelekkel táncolt a nyári
szél. Nincs messze ez a hely a falutól. Mindössze másfél óra gyalogút és az ember hirtelen
ráébred, arra hogy ugyanolyan kis porszeme a bennünket körülvevő természetnek, mint
mondjuk a nyári szellőben cikázó gyönyörű szitakötő.
A horgászok kellemes hangulatban egy jó versenyt produkáltak. Megint itt volt a megye
krémje. Újra és újra rácsodálkoznak, arra hogy mennyire gyönyörű ez a horgászvíz és
mennyire méltánytalanul mellőzött, kihasználatlan az év többi szakában. A kis taglétszámú
egyesület erőn felül próbálja elvégezni éves munkáját, de csak ennyire telik. Nagy közhely, de
itt is igaz a „kis pénz kis foci nagy pénz nagy foci”mondás.
A finom ebéd és a díjazás sem maradt el. Voltak jó szándékú támogatók. Horgász boltok és
egy civil szervezet is, ami először mutatta meg magát a verseny horgászoknak Ők a Szedresi
Sziget Egyesület zöld pólóit viselték községünk alapítója portréjával, aki valamikor ennek a
gyönyörű területnek a birtokosa volt. Akkoriban még tudott az ember együtt élni a
természettel. Nem zsákmányolta ki és nem ment el mellette nem törődöm módon behunyt
szemekkel.
Jutott a pólóból a díjazottaknak mellékelve egy szép és hasznos ajándékot is, ami nem volt
más, mint egy horgász orsó.
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A gesztus nem takart mást mindössze annyit hogy értsék meg mások is, hogy ennek a
területnek pénzel ki nem fejezhető értéke, van. Vigyázni kell rá és óvni azoktól, akik nem
érdemesek, arra hogy láthassák, és hogy alázattal éljenek együtt vele.
Hisszük, azt hogy a horgász, mint ember egy olyan réteg, aki a természet közelségében
egy tiszta rendes kulturált helyen akarja eltölteni szabadidejét, és ez a víz egy ilyen terület.
Ezért meg kell óvni közös erővel az utánunk jövő természetjáró és, horgászok generációinak.
(EJ)

A valóság és a képzelet határán
Van egy kicsi település Tolna megyében, mely az eperlevél biztosításához ültetett
szederfákról kapta a nevét. Kevesebb, mint 2500an élnek itt a 63as főút mentén. Ez a hely
Szedres.
Az írás apropóját pedig a falu határában elterülő Szedresi-tó adja.
Jánossal a helyi horgászegyesület lelkes fiatal elnökével látogattam el ide, ebbe a még
érintetlennek tűnő mesevilágba.
A dombról autóval lefelé haladva a lélegzetem is elállt, mikor az elmondások alapján szépnek
gondolt tavacskát megláttam.
Szerencsére gyönyörű idő volt aznap. A nap sugarai szinte szaladtak a tó jegén, hogy
végigfutva rajta a part menti zöldben tűnjenek el.
Furcsa érzés lengte körbe a szívem, ahogy kiszálltam az autóból.
Úgy éreztem gyerek vagyok újra és átlépem a kaput, most belépek egy Fekete István
regénybe, ahol a jó csak egyszerűen jó...a szép pedig gyönyörű.
János sokat jár ide, ez kiderül abból, hogy mesél, átéléssel, lelkesedéssel….tudja hol jár a
vidra. Mutatja, hol mit figyeljek.
Mesél a vízszintről, a növényekről, a vizililomról, a vizitökről...a kis tanösvényről, ami
kedves táblácskákkal mutatja meg az élővilágot az ide látogatóknak.
Átéléssel mesél a horgászokról-ő maga is horgászik régóta-a megtartott versenyekről, közös
területgondozásról, a horgászegyesület éltéről és fejlődésükről...néhány terve is szóba kerül...
Utunk során elmondja, hogyan nevezik a tó egy-egy szakaszát és hogyan kapta azt a nevet.
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Kicsi hidakon megyünk át néha a víz felett...némelyik korhadtabb, van, amit már az
egyesületnek sikerült felújítani.
Titkon elárulom a korhadtnak varázsa van! A hangja a tájba illik, s bár nem olyan szép és
stabil, mint a felújított hidacskák, de a régi deszkák sok mindennek tanúi voltak ezen a
helyen.
Tanúi voltak szerelmeknek, csókoknak, örömnek és bánatnak...mikor kell a magány! Tanúi
voltak a horgászok örömének és mérgének...egy-egy nyári zivataron a hazafelé szaladó kicsi
gyerek lábacskáknak. Hallottak beszélgetni apát és fiát...hallották a nagyapát, ahogyan érces
hangjával mesél unokájának őszülő halántékával. Tanúi voltak a kezeknek...melyek egyre
ráncosabban fogják meg a korlátot, ami a híddal együtt ível a víz felett.
Ezek a kis korhadt hidak láttak tábortüzeket, kockás plédeket a vadkörtefa alatt, láttak
mosolyt és láttak holdfényben gördülő könnyeket.
Látták és hallották a tavasszal érkező madarakat, akik visszatérve az otthont adó fészekbe
évről évre itt nevelték fiókáikat és érezték az idő múlását, ahogyan a csipogó fészek ősszel
újra kiürül.
Olyankor csend lett...végtelen csend.
Ezeken a kicsi korhadt hidakon néha megállt az idő és a rajta áthaladók elvesztek a tájban
gyönyörködve. Láttak gyerekeket a parton, ahogy bottal a kezükben sétálnak és lesik a nádi
poszátát, vagy csak a nyári melegben belelógatják a lábukat a hűvös vízbe. Látták a virágot
szedő fürtös kislányokat felnőni épp úgy, mint a kiskacsákat, az ebihalakat és a pontyot.
Körbesétáltuk a tavat...
Már az első perctől azt éreztem ez az a hely, ahol Vuk élt és az öreg Karak, mintha Fekete
István is a vackor fa alatt ülve írta volna a mesét.
Ez az a hely, ahonnan nem akarsz hazamenni...ahol elveszik az időérzék, ahol magával ragad
a látvány, a gyönyör és nem akarsz visszatérni a valóság kegyetlenségébe, mert itt nyugalom
van és boldogság.
Köszönöm ezt a mesebeli kirándulást Jánosnak!
Remélem, a lelkesedése nem múlik majd és megőrzi ezt a kivételes helyet ilyennek, ahogyan
nekem megmutatta.
(BL)
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Ezek a kis történeket reméljük meghozták a kedvet, hogy egy könnyű kis szalonnasütős
kirándulás keretében körbejárja ezt az évszázados holtágat.
Végezetül pedig szeretném megosztani Önökkel azokat a gondolataimat, amelyek a jövőt
vizionálják az Ős-sárvíz és az azt körülvevő láprétek kapcsán.
A gondolatmenet egyszerű.
Szerintem csak két véglet létezik a totális, de lassú pusztulás, amelyet nem más fog előidézni,
mint maga az anyatermészet.
A lassú feltöltődés, valamint az egyre aszályosabb nyarak, őszök hatására a holtág vízszintje
egyre sekélyebbé, iszaposabbá, növényekkel telítetté válik.
Ez idővel azt fogja eredményezni, hogy a nemesebb oxigén igényesebb halfajok kiszorulnak
(kipusztulnak) a vízből. Azok a fajok, amelyek megmaradnak, nem fogják szolgálni a
jövőbeni horgász érdekeket és halászati horgászati hasznosítás szempontjából a holtág
érdektelenné fog válni.
A bűzös mocsaras. iszapos pocsolyákkal tarkított terület a kirándulók számára is el fogja
veszíteni az esztétikai értékét és a tanösvény látogatása is meg fog ritkulni, idővel meg fog
szűnni.
Az eddig ismert, a területen megszokott fajok helyébe újak fognak lépni, amelyek a
változások miatt eltűnnek vagy kiszorulnak a területről.
Az emberi beavatkozás ebben a helyzetben már túl nagy, túl költséges ahhoz, hogy a
megfelelő természeti, környezeti állapotokat visszaállítsuk, hiszen a holtág agóniáját már nem
tudjuk megállítani.
A másik véglet, hogy megfelelő forrást találva megvalósítjuk a dolgozatban leírtakat és az Őssárvízre és a környezetére összpontosítva, mint valami igen érzékeny élőlényre tekintve úgy
viszonyulunk, hogy értő szemmel figyelve minden apró rezdülését le tudjuk reagálni azokat.
Legyenek azok a jövőre nézve negatívak vagy ígéretesek, kedvezőek.
Ehhez olyan hozzáértő természet közeli, természet szerető emberek kellenek, akik önzetlenül
tudnak viszonyulni a bennünket körülvevő környezethez.
Mit jelent a természettel harmóniában élni?
Régen az ember része volt a természetnek, függött tőle, de mára kiemelkedett belőle és önző
módon nem tesz mást, mint kihasználja a rövidtávú igényeinek megfelelően.
Egyre többen látják ezt és egyre inkább szeretnének visszatérni hozzá, legyen az egy könnyed
hétvégi kirándulás, a mindennapi kertészkedés, kutyasétáltatás, vagy akár hátrahagyva az
önző kizsákmányoló világot mindent és mindenkit visszatérni hozzá és eggyé válni vele úgy,
hogy ahogyan a világ egyes zugaiban még egyes természeti népek ezt teszik.
Sajnos ez a véglet nekünk, kényelmeseknek, gyáváknak nem adatik meg, de szűkebb
környezetünkön még nincs késő segíteni. Legyen az a szelektív hulladék gyűjtés vagy tudatos
vásárlás stb., de talán megadatik számunkra az is hogy, megmentsünk egy természeti
gyöngyszemet, amely mindig is itt volt a szemünk előtt csendben, de kétségbeesve segítségért
kiállt.
Haljuk hát meg és próbáljunk segíteni rajta, megőrizni, élettel megtölteni az utánunk jövők
számára.
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Egy éles szemű, szép szavú író szavaival búcsúzom.
„Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk. Örökbe. De még ezekkel is
azt teszünk, amit akarunk. Csak egyszer be kell számolni róluk..., hogy mit csináltunk
velük.”
(Fekete István)
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