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A NEoY Ío vlDEKÉl|
A köze|mú|tbqn odt.ok ót o veresegyhózi |onösvényÍ, me|ye| o Tovirózso Környezet. és Természetvédó
EgyesÜ|et togioi renge|eg tórsodolmi munkóvo| o|okítorrok ki o te|epü|és tovoi körÜ|. A tonösvény cé|io
o he|yi vizes é|öhe|yek bemuto|óso, kii|önös hongsú|yt íektetve oz ökológioi Ío|yomotok és oz ember
természe|o|okító tevékenységének negismerteÉsére. A könnyebb |óiékozódós érdekében készÜ|r egy
ismeÉető ÍÜzet is, mely térképekke| segíti és érdekes informóciókko| |ótio e| oz érdeklódőket. A |óto.
gotók tovosszol mé9 telies pompó|ábon ismerhe''ék meg o csodós vízi és vízporti é|ővi|ógot, ozonbon
ozóto o kevésbé iermészettisztelő |ótogotok o |onösvény berendezéseit megrongó|rók, cig;reffocsikke.

ke|, horgászszemetet hogyrok moguk utón.

1z 1985 óa védett ]áptertiletet, a M4lom-tavat, a Sződ-
!| rákosi_patak felduzzasztasáva).hoztiklétre aközép_

Á korban' Ennek során a tó déli felén a oamól b.e-
nyúló nádas-sásos úszóláp (vízen Iebegő ..nbvénvszó-
nyeg'.) alakult ki. Az 19ó0-as években a;úszó]ápbóítöbb
darabot kiszakítottak, az így |étrejött növényságeteket a
horgászok karókkal rtigzítáúék. ,ú úszó|ápoí< fo"ntos sze-
repet jászanak a vizek természetes öntisznrlási folyamatai-
ban, és onzágosan is ritka élőhelyek. kt él a védeti gyilkos
csomorika (Cicutt vitosa), melyrrek kivorrata a 
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rint Szókratész méregpoharába keriilt. A szerencsés szem-
]é]ő találkozhat n ádi igőval (Acrcteph a|us arundinaceus) , l/ui-
siHőual (Na'tríx natn4 és a káprázaros tollú jégmadánal
vatceao althlst ls-
A hajdan gazdag halíauná|ú lvacsi.Íavar ] 987_88-ban

kikotonák és fe|du zzasztofták, ezzd a _ ma már fokozot-
tan - védett lápi pőc (tJmbra kramer| végleg eltűnt, de a
szintén védett v.asó csik (Cobitk taenía) igy kjsebb á o-
manya szerencsesen tennmaradt.

. a fe10i szépségő, Pauut-tó, melynek mai képét 1978-
ban alakították ki,-küliin1eges nevét a kezelő Éamutipa-
ri.Horgászegyesiletről kapta. A tájidegen Fenyvest a
jobb pani homokdombok megfogáúra rjltették. més az
] 95O-es években. Á megrnand1, fiJsivatagi mikroHíírá-
jú. nyílt homokpuszta já emző növényeia Íücsomókat
alkotó magyar csenkesz (Festura vaginata) és a védett ho-
moki imo|a (Centaurea arenaia)' gyakoi gombája a ten-
gerpani susulyka (lnorybe heini).-i\ homJkdo-i alián a
tó vízszinqjénél alig magasabban fekvő orchideás-réi va-
]ódi oázis. Á homoki láprét leggyakoribb védetr talaj|a-
kó orch-ideái a mocsári nőszőií.(Epípacris palustri) és a
hússzínű ujjaskosb oÍ (Ddúylorhizd íncamata) -

' €sobogó porok
A rétet elhagywa a rekettyeffizek (Salix cínerea) ölelte kes_
keny ösvényen puhaÍás ligeterdőbe érün}. A sekélv paak-
vizben a bugás sás (Carex panículata1|árványos xoÁbék.iait
figyelhe{ük meg. A komyéken éJ a rejteti életrnódú. "fo-
kozottan védett vidra (Lutra lurra), meiynek nyomait hal-
maradványok (csonwázak, pikkelyek) áuta{ák.
A tavakat, patakokat egy[or viiágós növéiryekben gaz-
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dag mocsár- és láprétek kísérték, nielyek döntő részét
mára lecsapoltjk. fe|töItörték. A Pamut-tó a|lrr clterü|ő
réten - a múlt hírrnondójaként _ idős hanvas- és töré-
keny fiizeket (Salix fragilis) láthatunk. A vizekben hajdan
römegesetr élt az óshono. folyami rák (A)Id|us dst;u,,
melyet nrára szinte teljesen kiszorított a tájidegen cifra-
rik (Ononectes li mosus).
A horgászat jelentős hatással van a vízi élőhelyekre. A

tú|etetés rerheli a vizec. algásodást jdéz elő. amir a betc-
Jcpítetl idegenhonos anrur (Clctiopl aryng,,dol idcIla) is
fokoz, mert kipusztítja a hínárnóvényzetét' Az 1990-es
években megjeIenr ivadékpLlsztító rörpcharcla (1.talrinis
rrrbriloras) szintén óriási károkat oloz.
A. Tőzeges-tauat 1989_90-ben hozták létre a Sződrákosi-

patakot kísérő úszóláp és láprét kikotrásával. A hasorrló ko-
ru, a tóval párhuzanros keskeny csatoma' a Hínáros még
őrzi .r veresegyházi vldvtzek en ékét..r kjpu.ztu]r hinár|a-
jok némeJyikét' Irr |árható a simu tóc*gai |Ccrat,,phyllnt
submersum) és az üveglevelű békaszőlő (Potam,'lgetoi liceus),
nrelyek tápanyagfelvételének köszönhetően a kis c,"to,-.-la
vrze a tórendszer tagjai közül a iegtilztább. Szerencsére
még nra is gyakran találkozhatunk a tónál sütkérező nro-
csári tekrrősökkel (Eruys orbícularis) .

Em|ékhe|y o nódos mélyén
A Nagy-úszólápon kialakított erdékhely a Malon-r-tó
kipu<ztulr védert növény|.rjait Idézi fe|. lq27 é\ 2000 kö-
zött a tó növényvilágának fajszánra több mint 21 száza
lékkal csökkent, 1980 óta kilenc védett növénv pusztult
ki ' Ml már csak ráblán Iáchatjuk a ljpi rencéc (L}rti,t arin
breníí), a posvány kakastaréjt (Pedícularís palustris) vagy a
vidrafivet (Mexyanthes tifoliata).

A vizeket kísérő keményÍás ligeterdők és láperdők jó
nrinőségű Íáit [en1wes éget (Alnc 4lutínosa), magyar kő-
ris ( Fraxinus anp stifolia :ubsp. pannonica) srb.I mji a XIX.
.zázad végérejavarészr re|jescn kirerrnelrék' E íajok kö-
zü l  néhjny. a Tevirózsa Egyerület á|r l|  ü l tcterr példányr
ezelt ál lonlá'on figvelhetnek meg a kirándulók.
Az utolsó állomáson megtudhaÚuk, hogy a Malorn-tó

partján.egykor rnalom működótt, vizében halásztak és
rákásztak, sőt az 1930-as években még vízilabda verse-
nyeket is rendeztek. A század végén iló vízminőrégé-
nek romlása azonban nem csak az élőviláq, hanen-r a fi]r
dóélet hanyarlásár is jelenterte.

TÁTÁR sÁNDoR
(biológus 

'Tauirózsa Kőrnyezet- és Tennészetuédő Egyesület)
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gyar1rszag, hanen az Eesz austriai
birodalom hasznára |elkeresni és

Vedres |stván n'éíndÁ' a magyar i neg halaroznl igyekezet|vedres tst
mÚszaki.gazdasági szaknye|V egyik yán a' Magyarországon hite]es és
megleremlője, szépíó 175 éve, i szabad királyiszeged Várasának es"
1830. novembeÍ 4+n hunyt el szÜ' i kijdt földnéroje cínne|, ane|yben a
|őVárosában. szegeden szÜ|etett Duna-Tisza.csatorna lervét a|apos
1765' szeptembeÍ22.én' VedÍes |st. i gazdasági okíejtesse|' rész|etes szá.
ván Apponyi Albenhőgyészj urada|. i mításokka| adla közre' Műve némel
mában Vá||allá||ást' |tteni a|ka|mazá. ] nyelven is megje|ent' Kieme|kedően
sa során íőképp mezőgazdasági és i s]keres Vá||a|kozása Vo|t egy szeged
Vízépítési ismeÍeteit gazdagílotta. i halárában |éVó 3600 hotonylmocsa.
1786.ban visszament Pestre' és ] Ías területlermékennyé téte|e;ittVíz'
aZ |nslitutum Geomelricum e|sónek i rendezésse| és ármenlesítésse| or'
Végzet| ha||galói között mérnÖki ok|e. i szágos hírű mintagazdaságol á|líton
ve|elszenett' i,4ég ebben aZ éVben iÍe| 18o8.ban' me|yet ró]a yedreshá.
e|nyene szeged Város mérnöki hrva. i zának levezlek e|' Gazdaságfej|esz.
ta|at' ame|ye| egészen nyuga|omba ' tö e|gondo|ása| közÜ| ,elentósek az
Vonu|ásáig' 1821 májusáig tó|tött be' ] oÍszágos gabonaraklár, a szegedi
szeged mémökekénl, majd főméÍ. i té|i kikötő és hajógyár, az országos
nökekénl közmunkák irányításáVa| i csatornahá|ózat, Váamint az átf;gó
Íog]alkozott' Uttöró munkálvégzett a ; Tisza.szabályozás elvi mega|apoá.

'ulóhomok 
megkölése terén Csen' j sa' Mérnökiműködése me|ietlnyelv.

ge]e határának Íás;lásáva| E|keszí. ÚjitÖ. es szépiroda|rni tevekenységel
lelte a környék számos mocsará. i is íolylalott' ] 823.ban |eve|ezó tag]á'
nak |ecsapolási tervét. 18o5.ben i u] vá|aszlolta a morva.sziiéziai gaz.
jejen|et|e meg e|só nagyobb szabá. . dasági t,Jdós lársasag' majd a b-ócsi
sU munkaiál A' T]szát a Dunával i nezei gazdaság' társaság'
öszve kaptsoló újhajókázható tsa. i s.:erÉes:t/:
torna nelynek helyét nencsak Ma. ,, KIss csoNGoR
aaaaaaaoaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaaa

I AOaA ffiiililrllnffl#rllr::;
Voha kónnyebb' mint az' ame|ynek

ace| az anyaga' A |égijármúvexer ennyivel kevesebb leÍhet ke|lene ima.
gasba eme|ni, a Vasúti kocsi ennyive| kevesebb leherre| koptalná a síne.
ket' és ennyive| kevesebb terhelke||ene Vontatnia a mozdonvnak.

csakhogy a magnezitm e|ciá||itása még lem á|| azon a |okór' hogy i|yen
nagy aÍanyban haszná|hatnók' |i,4égjs' ha aÍra 9ondo|unk, hogy 1937.ben
még csak 20 ezer lonnányi magnéziumol lerme]tek Vi|ágszede, ma pedig
100 ezeÍ tonnányit, nyi|Vánva|ó a Íej|ódés. (Magnézium, titán, beÍi||ium,

''a iövó Íémei''' 1955' november 2.)
A baromfipestisben megbelegedett
á||atot Védősavó beadásáVa] is meg.
gyigyíthaljuk' ez azonban a gyakoÍ.
|atban nemjártható út' Ehelyetlaz á!

IatáiIo mányt VédőoItássaI im munizá|ják' A ná|unk Íorgalomban |éVő barom.
fipeslis e||enityÚkvakcinát (H.Vakcinál) csökkenl megbetegÍtó erej|] Vírus.
lörzzse| (Hlörzzse|) beoltott ke|letett tojásokbó| á||Ítják e|ő. A nyomie|ző
anyagga| (szenes hígÍtófoIyadékka|)kevert, antibi01ikumokkaIkezeIt' több.
nyIre tagyasztva szárílássa|larlósfton (|ioÍiIezetl) oItóanyagot a fe]haszná.
|ás e|őtt fe| kel| o|dani' s a tyúkok bőre a|á ke|l íecskendez n i' A kito]|asodott.
jÖ| fej|ett' egészséges tyÚkoKon az ojlás az átr.leneti bágyaolsagon k.Vüi
egyéb ohási Íeakciól nem szokott okozni' A nagyüzem] csibeá||ományt
meg a rosszu| lartotl és takarmányozolt' köVelkezésképp csökkent
eIlenál|óképességű á||atálIományokat a H.Vakcináná| gyen9ébb, kisebb Vi.
rulenciájú VÍrustöÍzsbő| készitett VakcináVa| szokták e|óször immunizá|ni'
úgy, hogy az o|tóanyagot az ivóVízbe adagolják' Az Így kialakult qyengébb
és röVidebb ideig tanó Védettség újabb Vakcinás ilatásokka| Vagy kés?bbi
H.Vakcinás oltássa| megerősíthető' (A baromÍipestis, 1980. október 31.)


