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A teímészetetféltők aggódnak
§{ téli és a tavaszi kevés
m iatt tovább-

idlcsapadék

ra is veszélyben vannak

megyénk,,vizes" természet-

védelmi területei.

A

tetmé-

szetetféltők
agg ó dnak
a Tiszadob

melletti

holtágak

jövőjéért. A
globális felmelegedés,

az évek óta

tartó

szárazságmtatí

ugyanis

nagymérlecsökkent

tékben

a holtágakbm a viz-

Mivel a Tisza áradására ritkán lehet csak számitani" meg-

szirrt.

oldásként az vetődött fe1, hogy
a Ny-rgati-főcsatornából lehetne

feitölteni a holtágakat.
Vajon a téli és tavaszi hónapokban jal.ult-e a helyzet? - tettiik

fel a kérdéstOlah Károlynak,

a

helyi Tiszavirág Horgász, Természet- és Kömyezetvédő Egyesület
elnökének,

szárazon a bedőlt fák
- Sajnos, azt fudom mondani,

hogy még több víz hiányzik a holtágakból, a téli időszak sem segített
semmit, egyre nagyobb a prob-

léma, s csak reménykedni lehet,
hogy a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság 1ép majd valamil A
halgazdálkodásérr lelelós megyei
horgászszövetség is felajánlotta
tornábó1 a viz. Egy 150 méteres
anyagi segítségét.Már az összes
bedőlt fa szárazra került, a halak szakasz kimaradt bent a faluban,
nem tudnak leívni. Összességében pont ott, ahol a Malom-Tiszába
azt lnondhatom. hogy baj van a folyhatna be ez a víz. A föld alá
kellene helyezni a csöveket, mint
természetvédelemszempontjából,
a szennyvízcsatornák esetében, de
s baj van ahorgászat szempontjából is - osztotta meg aggodalmát odáig ki van építvea nem haszlapunkkal Oláh Károly, akinek nált csatotna, még az utak alatt is
önkormányzati képviselőként is megépültek a bújtatók. vagyis nem
szívügye a holtágak jövóje.
- A hetvenes évek elején elké-

szített csatornarendszert kellene

kikotomi, két zsilipet be kellene
építeni,s jöhetne a Nlugati-főcsa-

kel1 már engedélyeztetni, nem ke1l
mát azltat feltömi, A legfontosabb

kus helyzet a Vajai-tónál is,

-

Folyamatosan csökken

a

tó
vize, meg vannak számlálva a napjai. A teljes vízálláskor 170 centiméter magas a tó vize, az évet

79 centiméterrel kezdtiik, s most,
május közepén 40 centiméteres a
tó vtze. A víz csökkenésében nagy
szerepet játszik, hogy több mint
két hónapja, március 12. óta nem

megy a kut, így nem kap a tó

utánpótlást - mondta el érdeklődésünkre Imecs László. a tó hal-

UJRA UZEMEL
VajaFtó
vízpótló kútja újra üzemel az éídekelt
Jó hírt kaptunk nemrégiben: a

közös önkormányzatok és civilek összefogásávat. A TRV Zrt. közreműködésével
ideiglenes vízszivattyúkerült
üzembehelyezésre az önkormányzati
vízpóttó kútba. Köszönet illeti a TRV
Zrt., az önkéntesek és a Szatmárvidéki
Horgászegyesület munkáiát!

szabáIyozása érdekében egykoron

Tiszadobon végezték el, s most
pont az a holtágrendszer haldoklik,
amit valamikor Széchenyi Istvánék
Iétrehoztak. Lépni kellene az tl|etékeseknek az igyben, amíg még
nem késő - mondta befejezésül

M.M.L.

Oláh Káro'lv,

Ui:

juniusi es a

feladat a kotrás lenne, hiszen csak
ötven év ertelt azőta, s akkor a
vizet idáíg elvezetve meg lehetne

júliusi bővebb csapadék segített, de

gazdáIkodási jogával rendelkező

az állami

Szatmárvidéki Horgász és Temé-

!tfr tiszadobi holtáo nincs
#-legyedül, hasonlóan tragi-

menteni a természetvédelmi terúletet. Az első kapavágást a Tisza

szetvédő Egyesület elnöke.
- Aprilisban éppen azét tisztítottuk meg a kikötő kömyékét az
iszaptól, hogy a kút vize akadáIl,talanul befolyhasson a tóba, sőt még
természetes kövekből yízszűrőt is
készítettünk, hogy a vasat kiszúrje,
de úgy látszik, felesleges munkát
végeztiink, mert nincs víz a lcutból,
így nincs, amit megszűrjünk. Szörnyű kimondani, de a tó hetven százaléka már szárazon van. A nagymértékű párolgás következtében
két különálló tőra szakaü a víztároző, a horgásztó mellett van egy
lápos terület is, aho1 szerintem sok
őshonos hal keresett menedéket, de
ha tovább brt az apadás, elpusz-

tulnak. Az iszap mialt nem tudunk
közelebb menni, nem tudjuk az ott
lévő halakat megmenteni.
Saj át pénzből vizfor gató
- A horgásztóba mi is kaptunk

Természetesen a

a végleges megoldáshoz ez kevés.

telepítésből halakat,

azonban az alacsony vízáIlás mtatt

nem mertük felvállalni a nektink
megítélt35 mázsa 80 kg pontyot,
mindössze I0 mázsat fogadtunk
el abban bízva,hogy a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság beindítja végül a kutat, s lesz biztonságosabb élóhelyük a ha]aknak.

- Mivel a lót két hónap után
most sem működik, az egyesületiink tagsága beszerzett és kiépített
a tóba egy árammal működő oxigénes vízforgatót, hogy kapjanak
oldott oxigént a halak. Belegon_
dolni sem merek, hogy még csak
május közepe van, mi lesz akkor
vajon a nyari hónapokban?
- Ugy érzem, egy,re kiiátástalanabb a tó helyzete, 1ő lenne, ha az
illetékesek nemcsak ígérgetnének,
hanem konkrét lépéseketis tennének a tó és élővilágának megmentése érdekében - tette hozzá Imecs

László.

