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Azt tartják, hogy a nagy szerelmek első látásra születnek -  az én esetem
ben a Szigetközzel mégsem így történt. Mikor fiatal tanárként Győrbe 
kerültem, egy kirándulás alkalmával hamarosan eljutottam a Nagy-Duna 
menti vadregényes szigetvilágba, ami bár tetszett, nem váltott ki bennem 
különösebb vonzalmat. A második találkozásig közel egy évtized telt el. 
Közben belegabalyodtam a természetfotózásba, s ennek ürügyén jártam 
ismét a Szigetközben. Érdekes módon ekkor igen nagy hatást gyakorolt 
rám ez a csodálatos, állandóan változó vízi világ, s örök hűséget esküdtem 
neki. Ettől kezdve minden szabad időmet itt töltöttem, jártam a Duna- 
ágak útvesztőit, bújtam erdeit, nádasait, kutattam ezernyi titkát, meg
ismerkedtem lakóival, mai életükkel, az ősi mesterségek ma is élő for
máival. Közben szaporodtak a felvételek, először csak a tájról és az 
élővilágról, később a halászokról, az erdészeti dolgozók munkájáról, 
a pásztorokról is készítettem képeket. Büszke vagyok rá, hogy Szigetköz 
lakói befogadtak, sokan közülük barátaim lettek. Évekig tartó munka 
után támadt az a gondolatom, hogy az. összegyűlt rengeteg felvételt 
jó volna bemutatni egy könyvben, amelyből az olvasó megismerhetné 
a tájat, a növényeket, állatokat, Szigetköz népének életét, s részese lenne 
annak a sok élménynek, amely nekem annyi örömet szerzett. A Gondolat 
Kiadó támogatta ezt az elképzelést -  így született meg a könyv.

Munkámban nagyon sokan segítettek, szeretnék itt nekik is köszönetét 
mondani, elsősorban a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság dol
gozóinak és mindazoknak, akiknek támogatása nélkül nem tudtam volna 
elkészíteni a könyvet.

Győrött, 1980. május

E Az Ercsédi-tó



SZIGETKÖZ - 
A DUNA GYERMEKE



A Szigetköz tökéletes síkság

Szigetköz -  különös hangzású név, bár az országban akad hozzá hasonló 
másutt is, mint Sárköz, Bodrogköz, Rétköz. Ezek mind vizek által közre
fogott, mocsaras, vizenyős területek, ebből már következtetni lehet arra, 
hogy valami ilyesféle lehet a Szigetköz is. Aki ennél is többet szeretne 
megtudni erről a tájról, az először -  automatikusan -  a lexikonokat vagy 
a földrajzi szakmunkákat lapozza fel. S ekkor éri a meglepetés, mert 
lássuk például, mi áll Révai Nagy Lexikonában: „Szigetköz, a Nagy- 
Duna és a mosoni Kis-Duna által alkotott lapályos sziget, mely Győr, 
Moson és Pozsony vármegyék területéhez tartozik; a sziget ÉNy-DK 
irányban húzódik 50 km kiterjedésben, szélessége nem több 5-12 km- 
nél.” Ennyi az egész. Ettől bizony nem lettünk sokkal okosabbak, nézzük 
hát az Új Magyar Lexikont, hátha bővebben ír a területről. „Szigetköz: 
a Duna szigete a Kisalföldön, Győr-Sopron megyében; kb. 450 km2. 
D felől a kanyargó Mosoni-Duna határolja. Termékeny öntéstalajok. 
Szántóföldek, sok rét, kiterjedt ártéri erdők. Sűrű lakosság, 24 kis község, 
1954 nyarán árvíz pusztította.” Hát -  ei sem túl sok. Ráadásul még 
a területre vonatkozó adat hibás is, mert a Szigetköz 375 km2 nagyságú.

Mivel a lexikonok nem elégítették ki kíváncsiságunkat, lássuk, mit ír a 
földrajzi szakirodalom a Szigetközről? Bulla Béla: Magyarország termé
szetiföldrajza című könyvében a következő áll: A Szigetköz . . .  ’’magas
sága 112-125 m a tszf. Kettős osztatú alluviális síkság. Az alacsony ártér 
3, a magasabb ártéri szint 6-8 m magasan fekszik a Duna 0 pontja felett. 
Az erekkel és morotvákkal behintett felszínt öntéshomok, öntésiszap 
és agyag borítja. Az öntésföld alatt folyókavics települ.” Nagyon rövid 
jellemzése ez a tájnak. A szakirodalom szűkszavúságából arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a Szigetköz nem állt az érdeklődés középpontjában, 
nagyon kevés szakember foglalkozott alaposabban vele.

Az elmúlt évtizedekben néhány helybéli geográfus kutatta a területet, 
így ha az ő munkájukhoz hozzájutunk, már bővebb információ áll ren
delkezésünkre. A vízrajzi viszonyokról Dr. Timaffy László, a sziget ter
mészetföldrajzáról Dr. Göcsei Imre írt valóban hézagpótló munkát, 
a könyv földrajzi fejezeteinek összeállításakor én is elsősorban az ő ada
taikra támaszkodtam.

Az eddig felsorolt idézetek alapján már körvonalazódik a tájról alko
tott kép, próbáljuk ezeket egyesítve, röviden jellemezni a Szigetközt. 
A Kisalföld közepén elhelyezkedő Győri-medencének ez a geológiailag 
legfiatalabb része, hazánk legnagyobb szigete, amelyet északon a Nagy- 
Duna, délen pedig a kanyargó Mosoni-Duna határol. Hossza 52,5 km, 
szélessége változó, 6-10 km, területe 375 km2 (65 000 kh). DNy-ról 
és D-ről a Mosoni-síkság és a Rábaköz, DK-ről pedig a Győr-Tatai- 
teraszvidék határolják. A szakmai -  és valljuk be őszintén - ,  nem túlsá
gosan izgalmas jellemzések mellett a Szigetközről találunk néha más, 
sokkal érdekesebb leírásokat is. A sajtóban időnként megjelenő tudósí
tások úgy emlegetik a tájat, hogy az „ezer sziget országa”, vadregényes 
vízi világ, horgászok paradicsoma stb. Ez már sokkal izgalmasabb, mint 
ami a szakkönyvekben van, itt titkokat sejt az ember. Joggal kérdezhetik, 
hogy végül milyen is a Szigetköz? Engedjék meg, hogy elkalauzoljam 
Önöket erre a különös tájra, a vizek egykori birodalmába.

Először pillantsunk vissza a múltba, s kövessük nyomon, hogy alakult 
ki a földtörténeti korok alatt. A Szigetközt joggal nevezik a Duna gyer
mekének, kialakulásában a földrajzi tényezők közül szinte kizárólag a 
víznek volt szerepe. A földtörténeti harmadkor végén, a pliocénban 
hazánk területének legnagyobb részét -  így a Kisalföldet is -  a Pannon-
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tenger vize borította. A korszak végére a hatalmas beltenger kezdett 
visszahúzódni, a medencében vastag üledékrétegeket hagyott hátra. 
Az egyre sekélyebbé váló tenger vize fokozatosan szétszakadozott, és egy 
kiédesedő vizű tórendszer alakult ki. Ekkor lépett a medencébe az Ős- 
Duna, a Morva, Nyitra és a Vág ősével együtt. A hegységekből érkező 
folyók esése lecsökkent, vizük szétterült a síkságon, a magukkal szállított 
hordalékot nem tudták tovább hurcolni, egy részét lerakva elkezdték 
feltölteni az egykori tenger medencéjét. Ezzel kezdődött meg a Szigetköz 
mai formáinak kialakulása, persze a terület még sokat változott a későbbi 
korokban, hiszen ekkor még a Duna vize is déli irányban folyt keresztül 
a Kisalföldön.

A negyedkor kezdetén, a pleisztocénban a medence szakaszos süllye
désnek indult, ugyanakkor a középhegységek kiemelkedtek, a dombor
zati kép kezdett a maihoz hasonlítani. A süllyedés következtében meg
változott a Duna folyása is, vize a Brucki-kapu helyett a Dévényi-kapun 
át lépett a területre, s korábbi folyásával ellentétben keleti irányban haladt 
át a Kisalföldön. A süllyedés hatására meggyorsult a feltöltődés menete, 
ezt bizonyítja az is, hogy Mosonmagyaróvárnál 246,5 m, Lipótnál 
410,5 m, Győrnél pedig 96,5 m a pleisztocén rétegek vastagsága. Az ada
tokból arra lehet következtetni, hogy a tengeri üledékek kelet felé egyre 
magasabban vannak, emiatt vékonyabb a folyóvízi hordalék.

A jelenkor (holocén) alatt tovább tartott a süllyedés, és ezzel pár
huzamosan folytatódott a folyóvízi feltöltés is. Ennek során a több száz 
méter vastag kavicsrétegre finomabb hordalék -  homok és iszap -  rakó
dott le. Kialakult a Szigetköz ma ismert egyhangú, tökéletes síksága.

A felszínen három szintet lehet elkülöníteni, az alacsony árteret, 
a magas árteret és a futóhomokkal borított területeket. Az alacsony 
árteret a Duna tartósan magas vízállásakor elborítja a víz, mert csak 
1-2 méterrel magasabb a folyó középvízszintjénél. Ide tartoznak a hul
lámtér és a szigetek, ahol a feltöltés ma is változatlanul tart, valamint az 
ármentesített területeken levő egykori holtágak. A magas ártér már 
4-6 méterrel emelkedik a Duna vizének 0 pontja fölé, ezt csak a nagy 
árvizek alkalmával borítja el a víz. Általában itt vannak a faluk és a szántó
földek. A futóhomokfelszíneket a szél alakította ki, a folyók által szét
teregetett homokot kifújta az ártérből és felhalmozta. A Szigetközre 
nem jellemzők ezek a formák, csak néhány helyen találkozunk velük. 
A terület DK-i sarkában, Bácsa mellett vannak a legnagyobb, futó
homokból felépülő buckák, az ún. Szitás-dombok. 123 méteres tenger
szint feletti magasságukkal ezek a környék legmagasabb részei, másutt 
a terület csak 112-115 m.

A sziget felszíne nem vízszintes, ÉNy-DK irányban enyhén lejt, ezért 
két nagy részre szokták osztani, a Dunacsunytól Ásványráróig terjedő, 
115-125 m tengerszint feletti magasságú Felső-Szigetközre és az ala
csonyabb, Ásványráró és Vének közötti Alsó-Szigetközre, amely 110- 
115 méterre emelkedik a tenger szintje fölé. Ez a nem túlságosan nagy 
szintkülönbség is nagyon nagy jelentőségű a terület vízrajza, növény
világa és a gazdasági élet szempontjából. A Szigetközt felépítő folyami 
hordalék összetétele, sem egyforma, DK felé haladva egyre finomodik. 
Míg a felső részen a durva kavics és a homok a jellemzőek, az alsó terü
leten főként erősen lekoptatott kavics, homok és iszap található. A Duna 
medrétől távolodva is kevesebb lesz a kavics, s növekszik a homok és 
iszap mennyisége. Ez azzal magyarázható, hogy az alföldi területre lépő 
folyó az energiacsökkenés miatt a durvább hordalékot hamarabb lerakja,



a finomabb, könnyebb hordalékot tovább tudja szállítani, miközben 
egyre koptatja. Az árvizek alkalmával ugyanez játszódik le, a medertől 
távolra csak a könnyebb hordalék jut el.

A Szigetköz kialakulásának vázlatos áttekintése meggyőzően bizo
nyítja a Duna szerepét a terület kialakításában. A víz a jelenkori felszíni 
formákat is állandóan változtatta a szabályozásig, s végzi ezt a munkát 
a hullámtéren napjainkban is, ezért indokoltnak látszik, hogy a felszínnel 
a vízrajzi viszonyok tárgyalásánál foglalkozzunk részletesebben, de előbb 
tekintsük át a terület éghajlatának jellemzőit.

A Szigetköz éghajlata az Alföldéhez hasonló, szárazföldi (kontinen
tális) jellegű, de mivel nyugatabbra fekszik s közelebb van az óceánhoz, 
kiegyenlítettebb. Az óceáni légtömegek általában a Dévényi-kapun át 
érkeznek hozzánk, így hatásuk a Szigetközben jobban érvényesül. A nap
sütéses órák száma magas, évi 1900-2000 között van, annak ellenére, 
hogy a terület hazánk borult részei közé tartozik, hiszen a felhőzet gya
korisága évente 60% körüli. A levegő relatív páratartalma magas, évi 
átlaga 75%, emiatt ha távolabbra nézünk, a vonalak már elmosódnak, 
a színek pedig kékes-szürkés tónust kapnak. Nagyon ritkán fordul elő, 
hogy a magas páratartalom ne zavarja például a színes fényképezést. 
A vízfolyásokban, csatornákban gazdag területen ritkábban van köd, 
mint várni lehetne, ez a gyakori széllel magyarázható, amely hamar 
megbontja a ködtakarót. A szél szinte állandóan fúj a Szigetközben, itt 
van hazánk legszelesebb vidéke. A tűző nyári napon nagyon jólesik 
a levegő mozgása, de téli hidegekben bizony csontig hatol a dermesztő 
dunai szél. Az uralkodó szélirány a nyugati, északnyugati, a szelek a 
Dévényi-kapun, a Duna völgyén zúdulnak le a Kisalföldre. A népdalok
ban is gyakran szerepel a folyó felől érkező szél, amely a táj egyik jelleg
zetessége. így szól az egyik dal kezdősora: „Fújdogál a szél az Öreg-Duna 
fe lő l...” A másikban meg így panaszkodott a szigetközi ember: „Ha 
Dunárul fúj a szél, szegény embert mindig é r . . . ” Ha nem ismertem 
volna a terület földrajzát, akkor is hamar megtanultam volna, hogy itt 
ritka a szélcsend, mert a növény- és rovarfényképezésnél a legtöbb bajt 
az állandó szél okozza, mozgatja a leveleket, virágokat.

A hőmérséklet évi átlaga 10°C. Leghidegebb hónap a január, a havi 
középhőmérséklet —1, —2°C. A legnagyobb hideget Mosonmagyar
óváron mérték, 1929-ben —28,5°C volt. Júliusban van a legmelegebb, 
a hőmérséklet havi átlaga 20-22°C. Ebben a hónapban volt az eddig 
észlelt legnagyobb meleg is, 38,3 °C, amelyet 1950-ben szintén Moson
magyaróváron mértek. A csapadék mennyisége nyugatról kelet felé 
haladva fokozatosan csökken, míg Dunakiliti környékén 550-600 mm/év, 
a keleti részeken az 550 mm/év átlag alatt marad. (Például Győrzámoly 
évi csapadékátlaga 532 mm.) Az év legcsapadékosabb időszaka a nyár 
eleje, a június-július, míg a legszárazabb a tél. Általában évente 85-90 
napon esik 1 millimétert meghaladó csapadék. Télen 20-25 napon vár
ható hóesés, a hótakaró átlagos teleken mintegy 40 napig fedi a Sziget
közt.

Néhány mondatban a talajviszonyokról. A szigetközi vastag kavics- 
takaróra általában csak vékony, 1,5-2 m vastagságú homokos iszap tele
pült, az ezen kialakult talajokra jellemző a magas, 5-15 százalékos mész- 
tartalom. A mélyebb részeken réti talajok, öntéstalajok keletkeztek, a 
magasabb területeken a réti csernozjom is megjelent. A humusz kialaku
lásához kedvezőek a körülmények, kivéve azokat a vízjárta területeket, 
ahol évente újabb és újabb iszaprétegeket tereget szét a víz. A homok-
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talajok csak elhanyagolható kiterjedésűek a Szigetközben. A vékony 
talajréteg alatti kavicsot nagyon sok helyen bányásszák, szinte minden 
falu határában ott találunk egy-egy kavicsgödröt, a kitermelt kavics az 
építkezések és az útépítések kitűnő alapanyaga. A kavicsbányák létesítése 
azonban nemcsak haszonnal jár, a bányagödrök tájat rontó látványa 
mellett jelentős a gazdasági kár, mert a bányák területe végleg kiesik 
a mezőgazdasági termelésből. A kavics beszerzésére jobban ki kellene 
használni a Duna adta lehetőségeket, hiszen a nagy folyó medrében sok 
ezer tonna kavics van, csak ki kell kotorni.
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13. Csendes vizű mellékág

Miért nevezik a Szigetközt az „ezer sziget” országának?
A Duna és mellékfolyói a pliocén-pleisztocén időszakban a Kisalföldön 
Európa legnagyobb hordalékkúpját építették fel. A lerakott hordalékon 
a Duna vize ezernyi ágra szakadva, szigetek és zátonyok között folytatta 
útját, gyakran változtatta medrét, épített és rombolt, s eközben létre
hozott egy varázslatos szépségű, hazánkban egyedülálló vízi világot. 
A múlt század végén még így írt Major Pál monográfiájában a szigetközi 
tájról: „A kies ligetek és szigetek között a szeszélyes Duna űzi vad játékát, 
mely nemritkán, mint lázas beteg elhagyván ágyát, sodrát ide-oda veti, 
szigeteket teremt és temet, s a gőzösök útját oda helyezi át, hol néhány év 
előtt, vizétől távol a békés eke szántott.” Kitűnő jellemzése ez a néhány 
sor az ősi, szabályozás előtti viszonyoknak, mikor a víz ereje még korlát
lanul formálta a területet.

A hordalékkúp felső szakaszán a Nagy-Dunából két fattyúág, az északi 
Vág-Duna és a déli Mosoni-Duna ágazik ki, és párhuzamosan folyva 
a főággal a Csallóköz és a Szigetköz természetes határát alkotják. Az al
földre érkező folyó vizének energiavesztesége és a nagyarányú hordalék
lerakás mind az eséscsökkenésnek, mind a víz szétterülésének a követ
kezménye. A szigetközi szakaszon még elég tekintélyes a meder esése, 
Pozsonytól Szapig (Palkovicovo) 25-35 cm/km, csak Szaptól lesz 12-13 
cm kilométerenként.

A Duna hordaléka különböző méretű kavics, homok és iszap. A durva 
hordalékot a fenéken görgetve, a finom homokot, iszapot a vízben lebeg
tetve szállítja. Évi mennyiségéről nagyon eltérőek a becslések, a szak- 
irodalomban a görgetett hordalékra vonatkozóan évi 400000 m3 és 
900000 m3 közötti értékeket találunk. A lebegtetett hordalék mennyi
ségét 7-11 millió tonnára becsülik évente. A görgetett hordalék szállítása 
csak nagy- és középvízkor tart, kisvízkor már olyan kevés a folyó ener
giája, hogy nem bírja mozgatni a mederben lévő kavicsot. A szállított 
hordalékanyag jelentős része lerakódik, a főmederben mintegy 216000 
m3/év, a mellékágakban pedig kb. 190000 m3/év. A nagyarányú hor
daléklerakás miatt a meder és a hullámtér évente átlagosan 2 centimétert 
emelkedik, ami egyre jobban nehezíti az árhullámok elleni védekezést, 
hiszen a meder emelkedése megemeli az árvíz szintjét is. Fokozott hor
daléklerakás indul meg azokon a helyeken, ahol valami miatt a víz 
folyása lelassul, s energiája emiatt erősen lecsökken. Ilyen helyeken 
zátonyok keletkeznek. Zátonyok képződhetnek a part mentén, a meder 
közepén, a szigetek alsó részei mellett. A zátony kezdetben csak kisvízkor 
kerül szárazra, az egymást követő áradások évek alatt újabb és újabb 
hordalékréteget teregetnek rá, egyre magasabb lesz, már közepes víz
állásnál is a víz színe fölé emelkedik, megtelepedik rajta a növényzet, 
s a zátony szigetzátonnyá alakul. A fűzbokrok, homoktövis és egyéb 
növényfajok a hosszabb ideig tartó vízborítást is elviselik, így ezek az 
élővilág úttörői a kavicson. Évek alatt annyira megnőhet a zátony, hogy 
már csak a nagyobb árvizek öntik el, a kavicsra egyre finomabb üledék, 
homok, iszap rakódik ilyenkor, amely kedvező a növények számára, 
újabb fajok jelennek meg, a növényzet teljesen befedi, végül a sziget
zátonyból sziget lesz. így keletkezett a legtöbb dunai sziget, a hullám
téren pedig ma is nyomon követhető a zátonyképződés minden fázisa. 
Például a Bagaméri-Dunában az elmúlt évek során a pusztuló partú 
Pörös-szigettől 8-10 méterre egy keletkező középzátony már sziget
zátonnyá alakult, valószínűleg rövidesen állandó sziget lesz belőle. A zá
tonyok nemcsak keletkeznek, hanem pusztulnak is. Megfigyelések iga-



zolják, hogy a homokbuckákhoz hasonlóan állandóan változtatják a 
helyüket a mederben, alsó részük pusztul, felső részük pedig épül. 
Vándorlásuk sebessége a vízállástól függően változik. Gyakran előfordul 
az is, hogy árvíz után hiába keressük a korábban ismert zátonyt, a víz 
elhordta, s anyagából esetleg néhány száz méterrel lejjebb új zátony 
építését kezdte meg. Ezért is érdekes, soha meg nem unható a sziget
világ, ahol semmi sem állandó, minden mozgásban, változásban van. 
A már kialakult szigeteket is állandóan formálja a víz. Partjukat az áradás 
szaggatja, alsó részükön zátonyok keletkeznek, felső részük -  ahogy erre
felé nevezik, a sziget orra -  pedig pusztul. Bizarr alakzatban halmozódik 
fel a szigetek között, elsősorban a sziget orrában az árvízkor elsodort 
uszadék fa, törmelék, itteni szóval „szermet”, és sajnos a rengeteg szemét, 
amiből egyre több van a Dunában. A műanyagok sokirányú hasznosításuk 
mellett egyre több gondot is okoznak, mert túlságosan időállók, s nem 
bomlanak le. A kidobott szemét rendszerint a vízbe kerül, emiatt a Duna 
mente tele van flakonokkal, fóliafoszlányokkal, szigetelésre használt 
lapok töredékeivel. Az egyre fokozódó szennyezést elárulja, hogy még 
a főágtól messze levő, eldugott mellékágak partjait is vastagon borítja 
a szemét, a fűzbokrokon mindenütt fóliadarabokat lenget a szél.

A szigetek a szabályozás után csak az árvédelmi töltés és a főág közötti 
szélesebb-keskenyebb hullámtéren maradtak meg. Az ármentesített ré
szeken megszűnt a víz korlátlan uralma, az egykori Duna-ágak nem 
kaptak vizet, s fokozatosan feltöltődtek, ma már el sem tudjuk képzelni, 
milyen lehetett korábban a terület. A szigetvilág különösen a Felső- 
Szigetközben gazdag és változatos. Sok szigetből álló csoportok vannak 
Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, valamint Lipót és Ásványráró tér
ségében. Az alsó-szigetközi szakaszon csak a Bagaméri-Duna mellett 
vannak szigetek nagyobb számban, lejjebb elvétve akad egy-egy Nagy
hajósnál és a Mosoni-Duna torkolatánál, Vének közelében. A szigetek 
közti mellékágak medrét sok helyen kőzárásokkal rekesztették el. Ezeken 
magasabb vízálláskor nagy zúgással bukik keresztül a víz, de ha alacsony 
a Duna, akár száraz lábbal is át lehet menni rajtuk egyik szigetről a má
sikra, mint a hidakon. Néhol le is betonozzák a zárás tetejét, ilyenkor 
járművekkel is lehet rajta közlekedni, mint például Cikolaszigetnél a 
Nyáras-szigetre vezető záráson. A zárások mögött meggyorsul a hor
daléklerakódás a mederben, mert lefékezik a víz sebességét, kisvízkor 
sok helyen kiterjedt kavicsmezők jelzik az előrehaladott feltöltődést.

Szigetközzel ismerkedve mindig megkérdeztem az ismerősöktől a 
Duna-ágak, szigetek, zárások neveit, egyrészt, hogy jobban tudjak tájé
kozódni, másrészt pedig azért, mert jólesett ízlelgetni a különös elnevezé
seket, találgatni eredetüket. Már az idevalósiak sem tudják, honnan 
származik Pókmacskás-, Helma-, Ercséd- vagy Torda-sziget neve, miért 
lett az ásványi szigetek közti egyik mellékág Gatyai-Duna vagy egy zárás 
Gombócos. Sok elnevezés nem ilyen talányos, a régi mesterségek vagy 
a jellemző növényzet emlékét őrzi, mint Nyáras-, Barkás-, Vörösfüzes-, 
Jegenyés-, Töklevél-, Madarász- és Hajós-sziget, Halrekesztő-Duna, 
Szilfási-csatorna stb.

A szigetek között kanyargó vizek útvesztői, a felhalmozódott uszadék 
fák, a pusztuló partokról vízbe dűlő faóriások, a partokat szegélyező 
nádasok és erdők csodálatos változatosságban tárulnak elénk. Aki először 
jár itt, annak fura, kiismerhetetlen labirintusnak tűnik mindez, ahol 
előbb-utóbb nem tud tájékozódni. Sokszor megcsodáltam a szigetközi, 
vízen járó emberek tudását, akik számára nyitott könyv a vizek birodal-



ma. Ismerik, hol vannak az alattomos, víz alatti tüskök, „csökök”, a 
sekély, zátonyos részek, hol lehet a kőzárásokon átjutni a csónakkal, hol 
iszapos a part, ahol nem tanácsos kikötni, s hol szállhat ki biztonsággal 
az ember anélkül, hogy térdig süllyedne. Kezdetben én sem tudtam 
megkülönböztetni a szigeteket, zárásokat, és őszintén ámultam azon, 
mikor egyik barátom a fényképeimet nézegetve pontosan megmondta, 
hogy hol készültek. Később, amikor már sokat csavarogtam a Sziget
közben, sikerült nekem is megállapítani egy képről, hogy nem azt a zárást 
ábrázolja, ami alá van írva. Erre nagyon büszke voltam.

De van arra is példa, amikor a vizeket jól ismerő szigetközi emberek is 
bajba kerülhetnek, ha a téli sűrű ködök a vízen lepik meg őket. Különösen 
este veszélyes a köd, mert ilyenkor semmit nem lehet látni, hiába van 
erős fényű lámpa a kézben, fénye mint a falról, úgy verődik vissza a tej- 
fehér ködről. Ekkor bizony nagyon nehéz a tájékozódás. Volt rá eset, 
hogy a Nagy-Duna zátonyán vadlibára váró barátomat -  aki jól ismerte 
a területet -  kinn érte a köd, s a sötétben másfél óráig járkált körbe-körbe 
a nem is túl nagy zátonyon, mert nem találta meg a gázlót. Végül már 
azt sem tudta, merre van a part és merre a Duna közepe. Többszöri 
kísérletezés után, megmerült csizmákkal, azon gondolkodott, hogy kinn 
tölti az éjszakát, mikor teljesen véletlenül sikerült ráakadnia a gázlóra. 
Más alkalommal a szigeteken vadkacsára vadászó erdészek csak úgy 
tudtak visszatalálni a partra, hogy kinn maradt társaik nagy tüzet raktak, 
s ennek fénye átderengett a ködön és a sötétségen, ennek alapján tájé
kozódtak.

A vizek birodalmában sok furcsaság is akad. Ilyen például az, hogy 
a szigetek belsejében, a mélyebb részeken nagyvízkor és középvízkor 
sekély, langyos vizű tavak alakulnak ki. Ezekben a csendes, gyorsan fel- 
melegedő vizekben gyorsan nőnek az algák és más vízinövények, elsza
porodnak a vízirovarok, a halak és a békák, így nagyon sok madár talál 
itt terített asztalt. A szigetek belső tavainak nagy előnye még a viszony
lagos zavartalanság, ide nehezebb bejutni, nyugta van az állatoknak. 
Kedvező vízállás esetén egész évben van bennük víz, s nagy madártöme
gek tartózkodnak rajtuk. Jelentősebbek az Öntés-szigeten, Alsó-Újszi- 
geten, Ercséd-szigeten és az Öreg-szigeten kialakult tavak.

A szabályozás előtti vízrajzi képhez hozzátartozik a folyó gyakori 
mederváltoztatása, amely a Szigetköz felszínének alakításában az egyik 
legfontosabb tényező volt. Felvetődik a kérdés, hogyan tud egy folyó 
kóborolni, medret változtatni ? A főág helyének időnkénti változása a víz 
építő- és rombolómunkájával magyarázható, rendszerint áradások alkal
mával következett be. Ilyenkor a hordaléklerakás miatt a környezeténél 
már magasabbra feltöltött régi mederből a víz kitört és más irányban 
keresett utat, borzalmas erejével új ágyat vájt magának. Mikor ez is 
megtelt hordalékkal, ismét megváltoztatta folyását, ezért az új és el
hagyott medrek sűrű hálózata szőtte keresztül-kasul a területet, össze
kötötték a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna vizét.

Tehát a Szigetköz ma már egységes területe valamikor több szigetből 
állt, csak a közöttük levő mellékágak elzáródása és feltöltődése után 
alakult ki a jelenlegi helyzet. Az egykori vízfolyások nyomait mindenütt 
megtaláljuk, helyüket elárulják a nádas-füzes foltok, az áradáskor vízzel 
gyorsan megtelő mélyedések vagy a falvakban házépítéskor, kútásás 
közben előkerülő hajómaradványok, halászszerszámok, vagy a hajdani 
vizek partját védő vesszőfonások. Vannak olyan részek, amelyek ma már 
messze vannak a víztől, de neveik azt bizonyítják, hogy valamikor a Duna
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egy ága arrafelé folyhatott. Ilyen területek a kisbodaki Lósziget, Pálffy- 
sziget-dűlő, Lipóton a Holt-Duna-legelő, Arakon a Malomszer stb.

Gyakran esett szó az eddigiek során a Duna áradásairól, ezért indokolt, 
hogy részletesebben is foglalkozzam a folyó vízjárásával. A Duna víz
hozamát az Alpok éghajlata befolyásolja, a Kisalföld időjárási viszonyai
nak hatása nem játszik ebben fontos szerepet. Itt is jellemző a kora tavaszi 
és nyár elején levonuló árhullám és a téli tartós kisvízi állapot.

Tavasszal, mikor a vízgyűjtő terület felső szakaszán megindul a hó
olvadás, nagy víztömegek érkeznek a Dunába, ez idézi elő a kora tavaszi 
ún. jeges árvizet. Az árhullám akkor lehet nagyon veszélyes, ha a folyó 
befagyott, s a levonuló víz által megmozdított jégtáblák valahol elakad
nak, jégtorlaszok keletkeznek, amelyek elzárják a medret, és pusztító 
árvizet idéznek elő. A szigetközi, nagy esésű szakaszon a főágban köny- 
nyebben levonul a jég, de a mellékágban gyakoriak voltak a jégtorlódások 
és a jeges árvizek. A múlt században emlékezetes volt az 1829-30. év 
hosszú tele utáni gyors olvadást követő nagy áradás és az 1862. évi 
tavaszi árvíz. A jég képződése először az álló vagy lassan folyó vizű 
ágakban szokott megkezdődni, a gyors folyású főmeder csak hosszú és 
szigorú teleken fagyhat be. Az utóbbi évek enyhe telein sokszor még a 
Duna-ágak vize sem állt be, a Nagy-Dunán pedig egyáltalán nem kelet
kezett jég. Pedig emlegetik, hogy sokszor az is úgy befagyott, hogy lovas 
kocsival is bátran lehetett közlekedni rajta.

Gyakran tapasztalható az az érdekes jelenség, hogy a magasabb víz
álláskor kialakult jég alól kiszalad az apadó folyó vize. Ilyenkor a jég



saját súlyánál fogva, hangos robajjal beszakad, s a partokat magasan 
fedik a meder felé lejtő jégtáblák. A kiöntésekben álló fák törzsén ilyen 
esetben bizarr formájú jéggallérok maradnak fenn, mutatva, hogy a fagy 
beálltakor milyen magasan állt a víz.

A második árhullám, a kora nyári vagy zöldár, május végétől júliusig 
alakulhat ki attól függően, hogy mikor indul meg a magas hegységekben 
a hóolvadás, és milyenek az adott időszakban a vízgyűjtő felső szakaszán 
a csapadékviszonyok. A Szigetközben ez az áradás rendszeresen nagy 
károkat okozott, ezzel magyarázható, hogy itt sokkal korábban megkez
dődtek az ármentesítési munkálatok, mint az Alföldön. A zöldár után 
egy kora őszi, kisebb árhullám is elég gyakran kialakul. A téli alacsony 
vízálláskor szárazra kerülnek a zátonyok, kavicsmezők, ekkor száraz 
lábbal is nagy területeket be lehet barangolni a szigetvilágban. A Duna 
vízhozama elég szeszélyesen változik. Dunaremeténél például kisvízkor 
mindössze 570 m3/s vizet szállít, közepes vízálláskor 2025 m3/s a víz
hozama, árvízkor 9600 m3/s víz is lefolyhat a mederben. A szélsőségesen 
alacsony, illetve magas vízállások között 6 méternél nagyobb különbség 
is lehet. A már említett hordaléklerakás miatt a főmeder és a mellékágak 
állandóan emelkednek, ez a vízszintet is megemeli. Dunaremeténél pél
dául 1954-ben a kisvíz 130 centiméterrel, a középvíz 140 centiméterrel, 
a nagyvíz pedig 62 centiméterrel volt magasabb, mint 1901-ben. A Szi
getközben a talajviszonyokat is főleg a Duna határozza meg, a csapadék
nak sokkal kisebb a jelentősége. Jellemző, hogy a talajvíz a felszínhez 
közel van, mélysége a Szigetköz nagy részén nem éri el a 200 centimétert, 
és csak kis területen süllyed 200 cm alá. Mozgását a Duna vízállásának 
alakulása szabályozza, kisvízkor süllyed, árvizek alkalmával megemel
kedik. Ilyenkor az alacsony ártéren hamar feltör, és évszázadok óta 
komoly károkat okoz a mezőgazdaságnak. A fakadó vizek ellen még a sza
bályozás sem nyújtott védelmet, inkább növelte a gondokat, mert a meder 
és a hullámtér feltöltődése miatti vízszintemelkedés következtében egyre 
nagyobb területeket borít el a belvíz. A talajvíz szintje DK-i irányba lejt, 
a víz a Nagy-Duna felől a Mosoni-Duna irányába áramlik. Csak nagyon 
ritkán fordul elő, hogy a Nagy-Duna igen alacsony vízállásakor a meder 
közvetlen közelében a talajvízáramlás megfordul. Összetétele a felszíni 
vizekéhez hasonló, a víztartó kavicsrétegből kevés ásványi anyagot tud 
kioldani. A Szigetközben nehéz elválasztani a talajvizet a rétegvíztől, 
mert mindkettő a kavicsrétegben helyezkedik el, itt pedig nincs közbe
iktatott vízzáró réteg. Általában, ha a felszín alatti vizek hőmérséklete 
az évi középhőmérséklet fölé emelkedik, már rétegvíznek tekinthető. 
A rétegvíz hasznosítása a Szigetközben nem olyan nagyfokú, mint az 
Alföldön, mert bőségesen rendelkezésre áll a talajvíz és a felszíni vizek. 
A magas talajvízszint miatt az ásott kutak vize gyakran egészségtelen, 
ezért napjainkban egyre több falu használja már az artézi kutak vizét. 
A legismertebb mélyfúrás Lipóton van, erről a későbbiek során részle
tesebben is lesz szó.



A mai Szigetköz kialakulása -  a Duna-szabályozás

Szigetközben a Duna áradásai, az ezeket kísérő mederváltoztatások, 
partszaggatások sok szenvedést okoztak az embereknek. Míg a mellék
ágak útvesztői, a mocsarak óvták a népet az ellenségtől és nagyon sokuk
nak a víz adta a kenyeret, állandóan folyt a küzdelem a zabolátlanul 
kóborló, pusztító folyammal. A partokat vesszőfonásokkal, rőzséből 
készült sarkantyúkkal védték a szaggatástól, házaikat a magasabb, víztől 
védettebb helyekre építették, a falukat körtöltéssel vették körül. A vessző
fonást még ma is sok helyen láthatjuk a hullámzásnak jobban kitett par
tokon, a régen használt eljárás változatlanul beválik. Ezek a védekezési 
módok a nagy árvizek ellen nem sokat értek, gyakran előfordult, hogy 
egész házsorok dőltek a vízbe. Ásvány például a XVIII. században tele
pült át a mai helyére, mert a korábbi falu templomostól elpusztult, bele
szakadt a Dunába. A Pozsonyi Gazdasági Egyesület 1866. évi kimutatása 
szerint 10 esztendő alatt 2000 hold földet pusztított el a partszaggatás. 
Nagy árvizekről emlékeznek meg a feljegyzések a korai századoktól 
kezdve, 1242-ben, 1426-ban, majd az 1569., 1658., 1760., 1789. évekből. 
Sok kárt okozott a gyakran feltörő belvíz, mert a mélyebb részeken el
pusztította a termést.

Kezdetben nem volt összehangolt a víz elleni küzdelem, a községek, 
uradalmak önállóan próbálták a károkat csökkenteni. Zsigmond király 
1426. évi oklevelében utasítást ad a közös védekezésre, de ez nem való
sult meg. A XVIII. században már a megyék irányították az árvízvédelmi 
munkát, mellékágelzárásokkal, sarkantyúk, partvédelmi művek építé
sével próbálkoztak, de a munkálatok nem mindig szakszerűen és össze
hangoltan folytak, gyakran a helyi érdekek irányították.

A főág helyváltoztatásai, a zátonyképződés megnehezítette és veszé
lyessé tette a szigetközi szakaszon a hajózást, pedig az olcsó vízi szállí
tásnak mindig nagy jelentősége volt. A XII. századtól Bécs felé gabonát, 
sót és bort, visszafelé pedig iparcikkeket szállitottak a hajók. Az állatokkal 
vagy emberekkel vontatott, kis méretű és kis merülésű hajók még csak 
elboldogultak valahogy, bár nagy nehézséget jelentett a vontatóút fenn
tartása a szigetek között. Amikor 1818-ban az első gőzhajó megjelent, új 
korszak kezdődött a dunai hajózásban. A Budapest-Bécs közötti rend
szeres gőzhajó-közlekedés 1831-ben indult meg. A hajózóút ekkor már 
eltávolodhatott a parttól, ez nagy előnyt jelentett a vontatással szemben, 
de ugyanakkor a mélyebb merülésű, nagyobb gőzhajók csak nehezen 
tudtak átvergődni a zátonyok, mellékágak között. Ekkor írta a korabeli 
krónikás a következő sorokat: „A Dunának u.i. Pozsony és Gönyű közt 
elnyúló része a folyammedernek helytelen kifejlődése miatt nagyban 
zsibbasztja azt az élénk forgalmat, amelynek létesítésére a fejedelmi folyó 
különben hivatva volna.” A hajózóút javítása érdekében 1823-ban feltér
képezték a Felső-Duna-szakaszt, 1830-ban pedig a helytartótanács utasí
tására vízhozam- és esésméréseket végeztek, terveket készítettek, s ezek 
alapján 1831-ben megkezdődtek a szabályozási munkák, közel kétmillió 
osztrák értékű forint költség-előirányzattal. A munkálatok 1832 és 1845 
között tartottak, de nem valósították meg az összes tervet. Ezek során 
igyekeztek egységes medret létrehozni, s ezt sarkantyúkkal úgy össze
szorítani, hogy meglegyen a hajózáshoz szükséges vízmélység. A pusz
tuló partokat megkötötték, 3260 m összhosszúságú sarkantyút építettek.



A szabályozás hatására az 1830-as évek végére zavartalan volt a hajófor
galom, de a mederváltoztatások, a beiszapolódás hamar tönkretették 
a sarkantyúkat, így a gondok rövidesen ismét jelentkeztek. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc után csak 1860-ban kezdődtek újra a sza
bályozási munkák. Ekkor elsősorban kőből készült partvédő műveket 
építettek, 1861-62-ben Dunaremete, Lipót és Szap térségében (3702 m), 
majd 1862-ben Szőgyénél. Ez a munka nagyon jól sikerült, s a védőművek 
némelyike még ma is megvan. A fenti munkákkal párhuzamosan meder
kotrás is folyt, de a feltöltődés miatt rövidesen ismét romlott a hajózóút. 
A kisvizek idején a sekély gázlóknál nagyon sok uszály vesztegelt, vagy 
kénytelen volt rakományán könnyíteni, hogy folytathassa az útját. Ennek 
illusztrálására álljon itt néhány adat: 1876-ban 168 uszály vesztegelt, 
1877-ben 780 uszály akadt el a Felső-Dunánál.

1882-ben a Dunagőzhajózási Társaságnak 200 hajója állt kisvizet, 
pedig a Társaság ekkor már saját költségén kotortatta a medret, s például 
1883-ban két kotróhajóval 300 000 m3 kavicsot távolítottak el a Dunából.

A nagyméretű és átfogó szabályozási munka egyre halaszthatatlanabbá 
vált. Bodoky Lajos irányítása alatt készültek el a tervek, amelyeket el
fogadtak. Az ún. középvízi szabályozás célja az volt, hogy egy egyenlő 
szélességű középvízi meder alakuljon ki. A munka során az eredeti ter
veket módosították, végül a következő mederszélességeket építették k i:

Dévény-Pozsony között (1880-1869 fkm) 300 m 
Pozsony-Oroszvár között (1869-1858 fkm) 300 m 
Oroszvár-Bős között (1858-1820 fkm) 300 m
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Bős-Szap között 
Szap-Medve között 
Medve-Vének között

(1820-1810 fkm) 325 m 
(1810-1805 fkm) 325 m 
(1805-1794 fkm) 380 m

A főmedret közel egyenes vonalúnak tervezték, helyenként enyhe ka
nyarokkal, hogy a hajókormányosok jól lássanak. Ez később nem vált be, 
a meder nem biztosította a víz vezetését, és a hosszú egyenesekben zátony
képződés indult meg.

Az 1885. évi VIII. törvénycikk elrendelte a szabályozási munkákat, 
amelyet Fekete Zsigmond irányított, a kivitelezők Popper István és 
Naschauer Jakab bécsi vállalkozók voltak. A szabályozás 1886-96 között 
tartott, eredményeként megszűnt a medervándorlás, kialakították a fő
medret s a bajózóutat, csökkent a partszaggatás és zátonyképződés, 
valamint a jégtorlaszok kialakulásának veszélye, és alapvetően átalakult 
a táj képe.

A főmedret kőből rakott párhuzamművek közé szorították, ezeken, 
a néhány kapu kivételével, csak középvíznél magasabb vízállásnál tud 
átfolyni a víz a mellékágakba, így nem terül szét, hanem bennmarad a 
főágban, s biztosítja a hajózási mélységet. A mesterségesen kialakított 
főmederből a szigeteket, zátonyokat kotrással távolították el. 13 helyen 
készült rövidebb átmetszés, összesen 36 km hosszban, ezzel 15 kilomé
terrel rövidebb lett a főág. Nem teljes mederszélességet emeltek ki, 
a mélyítést a víz erejére bízták -  de az innen elszállított hordalék másutt 
lerakodott, így a módszer nem bizonyult szerencsésnek. Sok nehézséget 
okoztak a munka során a mederváltoztatások, ezért gyakran el kellett 
térni az eredeti tervektől. így alakult ki a bagaméri szakaszon az az éles 
kanyar, amely azóta is kritikus pontja a főágnak. A partokat mindenütt 
kőhányások óvják a víz és a jég romboló hatásától.

A szabályozás a következő ütemezéssel történt:
1887 -  Lipót-Bős között,
1888 -  Gaicz-Csuny között,
1889 -  elkészült a nagybodaki elzárássorozat,
1890 -  Császárliget-Csölösztő között,
1891 -  Körtvélyes-Nagybodak között,
1892 -  Dévény-Pozsony és Szap—Medve között,
1893-94 -  Horvátjárfalu, Medve-Szőgye között,
1896 -  Szőgye-Dunaradvány között befejeződött a szabályozás.

A hatalmas munka során óriási tömegű anyagot mozgattak meg. Il
lusztrálására álljon itt néhány adat:

Felhasznált kőanyag 3 339 789,6 m3
Elkészített kőburkolat 777 993,4 m-
Elvégzett földmunka 863 325,9 m3
Kikotort anyag 6 053 218,3 m3
A kőmunkák teljes hossza 154047 m, a kotrással mélyített meder 

hossza 35 997 m volt. Az összes költség 11 450 078,23 osztrák értékű 
forintra rúgott. Az óriási munka nemcsak anyagi áldozatokat követelt, 
hanem emberéletet is. A szabályozáskor meghalt emberek emlékét 
Ásványráró közelében, a hullámtéren felállított betonoszlop őrzi, ide 
felkerült azoknak is a neve, akik később lettek a víz áldozatai.

A szabályozás eredményei mellett hamarosan jelentkeztek a gondok 
is. Kiderült, hogy a zátonyképződés újra megindul az egyenesekben, 26. Az Öntési-tó





emellett a kialakított és a nyitva hagyott ún. kapukon közép- és kisvízkor 
túl sok víz jut ki a mellékágakba. Emiatt a főágban csökken a víz mély
sége, ezzel párhuzamosan az energiája is, ami fokozott hordaléklerakó
dásokhoz vezet, mert ilyenkor a görgetett hordalék már nem mozog. 
A főmedertől messze, sokszor 3-5 kilométerre megépült töltések között 
az árvíz nagyon szétterült, s itt is meggyorsult a féltőltődés. Ez a víz- 
rendezési szempontból mai ismereteink szerint hibásnak tekinthető meg
oldás tette lehetővé azt, hogy napjainkig fennmaradt a szigetvilág egy 
része, s a XX. század embere is megismerkedhetett a régi vízi világ szép
ségével, jellegzetes növényeivel és állataival.

A zátonyképződés már a századfordulón ismét akadályozta a hajófor
galmat, ezért felmerült a kisvízszabályozás szükségessége. 1899-ben 
a pozsonyi folyammérnöki hivatal elkészítette a vajka-körtvélyesi sza
kaszra a terveket. Ezek kivitelezése során enyhe görbületű sodorvonalat 
alakítottak ki a domború oldalon, egymástól 150 méterre felállított sar
kantyúk segítségével. Az így leszűkített mederben megnő a víz sebessége 
és munkavégző képessége, megszűnik a hordaléklerakás. 1890-től 1916-ig 
folyamatosan végezték ezeket a munkákat, míg a háború végén a pénz
hiány, munkaerő- és szakemberhiány miatt félbeszakadtak. Összesen 
101 sarkantyú épült fel a 26 év alatt, ebből 63 van a jobb oldalon. A XX. 
században folytatódtak a korábban elmaradt mellékáglezárások, így kis
vízkor több víz maradt a főmederben, javultak a hajózás feltételei.

Az első világháború utolsó éveiben félbehagyott munkákat hosszú 
ideig nem folytatták, hiszen a Duna határfolyó lett. 1923-ban a Nemzet
közi Duna-Bizottság felszólította Magyarországot és Csehszlovákiát a 
közös szabályozási munka megkezdésére, de mindkét részről csak a saját 
oldalon végeztek mederelzárásokat és párhuzammű-alakításokat. 1927- 
ben létrejött a Magyar-Csehszlovák Közös Műszaki Bizottság, amely



1930-36 között irányította a közös kisvízszabályozási munkákat. A 15 éves 
szünet alatt sok kavics rakódott le a mederben, a fenti időszakban ebből 
540000 köbmétert távolítottak el a kotróhajók. A közös munka során 
400 000 m3 terméskövet építettek be.

Az 1937-ben végzett vizsgálatok kimutatták, hogy emelkedik a meder, 
s vele együtt a vízszint, ezért 1940-től megkezdődött a párhuzamművek 
magasítása. A felhasznált 106 000 m3 kő legnagyobb része helyben készí
tett, ún. beton műkő volt, így csak a cementet kellett szállítani. A műkő 
jól bevált, sok zárás és sarkantyú épült belőle. A párhuzammű-magasí- 
tással egyidejűleg tovább folyt a kotrás is, 1938-44 között 362000 m3 
kavicsot emeltek ki a mederből.

A második világháború alatt ismét leálltak a munkák, a hordaléklera
kódás zavartalanul folyt, a párhuzammű több helyen átszakadt. Külö
nösen veszélyes volt a lipóti és baggméri szakadás, az összes lezárása 
csak 1949-ben sikerült. Aki ismeri a víz borzalmas erejét, fel tudja mérni, 
miért veszélyes, ha egy zárás vagy partvédő mű megbomlik. A sérült 
részen kilazult köveket a víz már könnyűszerrel elsodorja, s a keskeny 
szakításon átömlő víz nagy mélyedéseket mos ki, amelyet csak hatalmas 
kőtömeggel lehet betemetni.

A meder emelkedése ma is állandóan tart, ezt a kisvízszabályozás sem 
tudta megakadályozni. Jelenleg a Felső-Duna-szakaszon 21 gázló nehe
zíti a hajósok életét. A sarkantyúk építése 1945-58 között állandóan tar
tott, iszonyatos mennyiségű követ használtak fel ismét (358 854 m3). 
Az 1954. évi nyári árvíz négy helyen szakította át a töltéseket, Szigetköz 
nagy része víz alá került. Az árvíz okai között az Alpokban lehullott sok 
eső mellett a mederemelkedés is szerepet játszott, ez emelte meg az ár
hullámot. Az árvíz után erőteljesebb lett a mederkotrás, a kiemelt kavics 
mennyisége azonos a lerakodott mennyiséggel. (Például Baka és Szap 
között négy év alatt 1 240 000 m3 kavicsot emeltek ki.)

A múlt század végi nagy szabályozási munkálatokhoz hasonló méretű 
lesz a most megkezdődött Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer 
építése. Ennek befejeztével kialakul a biztonságos hajózóút, megszűnik 
az árvízveszély, s legalább olyan gyökeres változásokat idéz elő a Sziget
közben, mint az első Duna-szabályozás.

A Nagy-Duna szabályozásával egyidejűleg került sor a Szigetközt 
DNy-ról határoló Mosoni-Duna szabályozására. A főágból a hordalék
kúp felső részén kilépő fattyúág kezdetben alsó szakasz jellegű, sok ágra 
bomolva folyik, de Rajkától megváltozik, és erősen kanyargó, közép
szakasz jellegű folyóvá alakul. Jellemző a kanyargására, hogy az ország
határ és a véneki torkolat közötti 56,2 kilométeres távon 121,5 km hosszú 
a meder. A szigetközi szakaszon a Nagy-Dunának nincsenek mellék
folyói, ezek mind a Mosoni-Dunába ömlenek. A mellékfolyók hosszú 
szakaszon párhuzamosan haladnak a Mosoni-Dunával, mert a hordalék
kúpra nem tudnak felkapaszkodni, a Lajta Mosonmagyaróvárnál, a Rábca 
és a Rába pedig Győrnél torkollik bele. Győr alatt medre meredeken 
ÉK felé fordul, s Vének mellett tér vissza a Nagy-Dunába. Torkolatánál 
két nagyobb sziget -  a Kolera és Torda -  található, ez a rész is hangulatos, 
szép területe a Szigetköznek. A túlfejlődött, nagy kanyarok leváltak a 
folyóról, s morotvatavakká alakultak. Ma is sok helyen megtalálhatók 
még, így Feketeerdőnél, feltöltött állapotban a Lóvári-erdőben, Duna- 
szegnél stb.

A Mosoni-Duna medre a Nagy-Duna mederszintje felett van, így 
hordaléka finomabb, apró kavics, de főként homok és iszap. Mélysége



3,5 m, szélessége 100-120 m. A szabályozás előtt nagy víztömeget szállí
tott, gyakran elöntötte az Alsó-Szigetközt, vize eljutott egészen a 
Hanságig.

1886-ban először a kiágazásnál rendezték a medrét, s egy ideiglenes 
megoldás után 1908-ban megépült a rajkai zsilip, amely teljesen lezárja 
a medret, és segítségével szabályozni lehet a Mosoni-Dunába kerülő víz 
mennyiségét. Ettől kezdve megszűntek az árvizei, általában 64 m3/s 
vizet szállít. Régebben rendszeresen hajózták, ma Győrig járnak rajta 
a hajók, feljebb már csak az evezősök, motorcsónakázók mennek. A tor
kolati részét az 1950-es években rendezték.

Árvízvédelem és belvízrendezés

A folyamszabályozással egyidőben megkezdődtek a belvízrendezési és 
árvízvédelmi munkálatok is. Többször szóba kerültek a medervándor
lások, partszaggatások, árvizek, amelyek nagy károkat okoztak. A már 
említett védekezési módok mellett a szigetközi nép megpróbálta a lakó
helyét is védeni. A faluk körül körgátak épültek, a fakadó vizeket belvíz
levezető csatornahálózatba vezették. 1850-ben már 92 km volt a csatornák 
hossza a Szigetközben. Különböző társulásokba tömörülve, egyesült 
erővel harcoltak a víz pusztításai ellen. A szabályozás megindultával 
a korábbi, kisebb társulásokat egyesítették, és 1892-ben megalakult a 
Szigetközi Ármentesítő Társulat. 1893 és 1895 között megépült a Nagy- 
Duna partján az 59,4 km hosszú töltés és a Mosoni-Duna mentén a 
Nagy-Duna árvizeinek visszaduzzasztási határáig, Dunaszentpálig a 
34,3 km hosszúságú védtöltés. A töltések elkészülése után hamarosan 
két nagy árvíz is próbára tette őket. 1897-ben Véneknél szakította át az 
ár a gátat, majd 1899-ben egy még magasabb árhullám Patkányosnál 
törte át a töltést, és elöntötte a Szigetköz alsó részét. A legutolsó kataszt
rófa 1954-ben volt, ekkor 35 800 kh került víz alá, összedőlt 1387 ház, 
megrongálódott 2043. A víz betört Győrbe is, elöntötte a város szigetközi 
részét, Révfalut. Szemtanúk mesélik, hogy szinte tengerré vált a terület, 
s motorcsónakkal lehetett eljutni egyik faluból a másikba. Az árhullám 
tetőzése után a sziget legalacsonyabb részén, Vének és Nagybácsa között 
felrobbantották a Mosoni-Duna töltését, hogy a kinn rekedt víz vissza 
tudjon folyni. Az árvíz után 1 méterrel megemelték a töltéseket, így 
1965-ben az 1954. évinél magasabb árhullám már nem tudott áttörni. 
Igaz, hogy ekkor a csallóközi oldalon szakította át a megáradt víz a gáta
kat, ez megcsapolta az árhullámot.

A laza, kavicsos-homokos altalaj jó vízáteresztő tulajdonsága miatt 
a Duna magasvizei esetén a mélyebb részeket elborítja a víz, függetlenül 
a csapadék mennyiségétől. A fakadó vizek különösen a mélyebben fekvő 
Alsó-Szigetközben okoztak sok kárt, mert a nyár eleji zöldár idején 
gyakran tönkretették a termést. Az ellenük való védekezés már a múlt 
században megkezdődött.

A Felső-Szigetközben, mivel a szabályozástól kezdve a Mosoni-Duna 
vízszintje mindig alacsony, a belvizek levezetését a valamikori medrek
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felhasználásával, szivattyúk építése nélkül meg lehetett oldani, a víz 
gravitációs úton jutott a Dunába. Az Alsó-Szigetközben 1896-1900 
között épültek meg a főcsatornák. Közülük a Nagy-Duna-töltéssel pár
huzamosan futó, ún. Szavai-főcsatorna a legjelentősebb, Ásványrárótól 
Vénekig szeli át a területet. A csatornák a töltésekbe épített zsilipeken 
keresztül vezették le a vizet a Dunába, de ezeket pont akkor -  magas víz
állás esetén -  kellett lezárni, amikor a belvizek a legtöbb bajt okozták, 
ellepték a területet. Megoldásként 1905-49 között több szivattyútelepet 
építettek a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna mentén, ezek nagyvízkor is 
átjuttatják a fakadó vizeket a mederbe. Ma a csatornahálózat 273 km 
hosszú a Szigetközben, az összegyűlt vizet 12 szivattyútelep gépei 
15,3 m3/s teljesítménnyel emelik át a töltésen. A mederemelkedés miatt 
tartós magas vízállásnál ez a kapacitás sem elég, hosszú ideig tartó bel
vízborítás alakulhat ki, ezt bizonyította az 1954-es év, mert már a töltések 
átszakadása előtt feltört a belvíz, a terület mélyebb részein a gabonát 
a vízből kellett aratni. Hasonló volt a helyzet 1965-ben, ekkor is hosszan 
tartó belvízborítás tette tönkre a termést.
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Ez a nagy munka rövid története, amely átalakította a Szigetközt, 
megszüntette a víz uralmát és létrehozta a mai állapotokat. Az árvédelmi 
töltés mint választóvonal húzódik az őstáj maradványait őrző hullámtér 
és az ármentesített, mezőgazdasági kultúrtáj között. Bár a 65 000 kh-ból 
52000 kh az ártól védett terület, az „igazi” Szigetköz számunkra mégis a 
víz uralta szigetvilágban van. A sziget árvédett része nem sokban külön
bözik az ország más, sík vidéki tájaitól, nincs egyedi karaktere. Csak 
néhány nyílt vizű holtág őrzi itt ma is a hajdani vízfolyások emlékét, 
például Dunaremeténél vagy Lipótnál. A Doborgazszigetnél levő ún. 
Zátonyi-Duna valaha főág lehetett, 1884-ig itt húzódott Mosony megye 
és Pozsony megye határa. Ma szép, tiszta vizű holtág, partján sok üdülő 
épült. A víztől elzárt mellékágak többsége hamar feltöltődött, helyét 
ma már csak egy-egy mélyedés vagy náddal-fűzzel benőtt folt jelzi. 
Az áradások alkalmával feltörő belvizek ezeket a területeket lepik el 
először, ilyenkor szépen kirajzolódik a régi vízhálózat. A holtágak mel
lett, főleg az Alsó-Szigetközben, sok mély fekvésű, a fakadó vizekkel 
hamar megtelő rét is őrzi a régi, mocsaras terület emlékét. A hosszú 
csatornahálózat az ármentesített területen felidézi a vízfolyásokkal át
szőtt Szigetközt, persze csak annak, aki ismeri, milyen volt a táj a szabá
lyozás előtt. A tájékozatlan szemlélő mindebből nem sokat sejt, főleg, 
ha le sem tér a Győr és Mosonmagyaróvár közti, a Szigetközön átvezető 
műútról. A szabályozás óta elrejti a terület az igazi arcát, alapos meg
ismerése több időt és energiát igényel, mint régen.

37. A z egykori medrek árvízkor 
hamar megtelnek vízzel, 
kirajzolódik a régi vízhálózat képe

38. Vesszőfonással védett part

39. A Duna-szabályozás 
áldozatainak emlékoszlopa
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A vízben gazdag táj jellemző növényei és állatai is elsősorban a vízi és 
vízkedvelő fajok közül kerülnek ki. A Duna szeszélyes vízjárása miatt 
a környezeti hatásokkal szemben fokozottan igényes, szűk tűréshatárú 
élőlényeknek nem kedvezett a terület, hiszen a sokszor hosszú ideig 
tartó áradások, majd az ezeket követő alacsony vízállások alatt egészen 
mások az ökológiai viszonyok. Valószínűleg emiatt kevés a bennszülött 
-  endemikus -  faj. A Szigetközben nem a különleges ritkaságok, hanem 
a táj és az élővilág együttese jelent egyedülálló értéket, ahol a folyam
szabályozás után még fennmaradt. A szabályozás e téren is alapvető 
változásokat jelentett, az átalakult vízviszonyok miatt összeszűkült az 
élőhely, a kultúrtájban fokozódott az emberi behatás, ennek következ
tében több faj nagyon megritkult vagy végleg eltűnt.

Ha az egykori élővilágot meg szeretnénk ismerni, két dolgot tehetünk. 
Vagy megpróbálunk a szakirodalomból tájékozódni, vagy ki kell men
nünk a szigetvilágba, ahol nyomokban még ma is fellelhetők az ősi 
növénytakaró maradványai, a jellemző állatfajok, főként ott, ahol -  mint 
semmire sem hasznosítható helyen -  nem telepítettek kultúrerdőt.

Az irodalom vizsgálatakor meghökkentő tapasztalatokat lehet sze
rezni. Kiderül, hogy amíg a terület növényzetét régóta részletesen és 
rendszeresen kutatták, s így sok forrásmunkában találunk adatokat, 
addig az itt élő állatokkal nagyon kevesen foglalkoztak. Az érdekes és 
könnyebben végezhető madártani vizsgálatoktól eltekintve, szinte sem
milyen más állattani kutatást nem végeztek a Szigetközben. A múlt 
század végén megjelent nagy monográfiákban vannak ugyan állattani 
adatok, de ezek nem a Szigetközre, hanem az akkori Győr, illetve Mosony 
megyékre vonatkoznak, így nehezen használhatók. Adataikat egyébként 
is óvatosan kell kezelni, mert a ketrecben, akváriumban tartott állatokat 
is felsorolják a megyében előfordulók között. Félő, hogy az eddig elmu
lasztott vizsgálatokat már nem lehet pótolni, mert a terület ökológiai 
viszonyai annyira megváltoztak, hogy emiatt a Szigetköz eredeti faunájá
nak legfeljebb csak a töredékei maradnak meg.

Füvek, fák, virágok

40. A z őszirózsa virágait szívesen 
látogatják a lepkék
(C-betüs lepke)

41. Füzerdö tavasszal

42. Elégett fűz

A terület növényvilágának áttekintését illő a növényföldrajzi besorolással 
kezdeni. A Szigetköz a magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi 
flóravidékének (Eupannonicum) kisalföldi flórajárásához (Arrabonicum) 
tartozik.

Botanikai határai nem a Mosoni-Duna vonalánál húzódnak, ennek 
jobb parti, vízjárta részei is ide sorolhatók. Az ősi növénytakaró itt főként 
az erdő, ebbe ékelődtek be az élő vizek, elmocsarasodó morotvák, mocsár
rétek és néhány lápos terület. A Szitás-dombok futóhomokját való
színűleg pusztai gyep és tölgyes borította. Az ember megtelepedésekor 
elkezdődő erdőirtások, majd az árvédelmi és vízszabályozási munkák 
következtében az ősi növénytakaró alaposan átalakult. Az árvédett terü
leten az erdők helyén szántók és legelők vannak, a hullámtéren is sok 
a legelő, az erdők zöme pedig mesterségesen telepített füzes és nyáras. 
Növénytani szempontból is elkülönül egymástól a Felső- és Alsó-Sziget-
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köz, a köztük levő néhány méter szintkülönbség nagyon lényeges a nö
vénytakaró kialakulása szempontjából. Sokszor egészen meglepő eltéré
sek vannak két, közeli terület között, s ha nem ismernénk a földrajzi 
viszonyokat, nehezen lehetne ezt megmagyarázni. A Felső-Szigetköz 
magasabban fekvő területének növényzete kétségtelenül sokkal érdeke
sebb, mint az Ásványrárótól délre lévő, alacsonyabb részeké. A sziget
világban még ma is tart a vegetáció gyors fejlődése, az egymást követő 
valamennyi társulás megtalálható. A keletkező zátonyokon, ha középvíz 
idején már tartósan szárazra kerülnek, megjelennek a növények. Először 
a szívós, nagy tűrőképességü fajokból álló törpekáka iszapnövényzet 
(Nanocyperion) és az ártéri gyomtársulások (Chenopodion fluviatile) 
telepednek meg a nyers kavicson. Ha az újabb árvizek iszapot, homokot 
lerakva, tovább építik a szigetzátonyt, kialakul rajta a bokorfüzes (Sali- 
cetum triandrae-purpureae). Az ún. úttörő társulások fajai közül gyakori 
a homoktövis, csermelyciprus, keserűfüvek, libatopfélék, csigolyafüz 
stb. Közös jellemzőjük, hogy a hosszabb vízborítást is át tudják vészelni, 
és ha levonul az ár, ismét zöldellnek. A zátony további növekedésével 
egyre ritkább lesz az elöntés, mind dúsabb növényzet borítja be. A bokor
füzest ekkor már felváltja a Szigetköz időszakosan vízjárta részeire, az 
alacsony ártérre jellemző fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis). 
A növényzet fejlődése hasonlóan történik a vizek partjain is, és ahol az 
elöntés évente többször ismétlődik, ez a társulás hosszú ideig fennmarad. 
Az áradások minden alkalommal vastagabb, vékonyabb iszapréteget 
teregetnek széjjel, a humuszképződésre nincs elég idő, ezért az alj
növényzet kevéssé igényes, az időnkénti iszapborítást eltűrő növényekből 
áll. A fűz-nyár ligetek borítják a szigeteket, a hullámteret és a Mosoni- 
Duna keskeny parti sávját. Ezeket az erdőket találjuk az ármentesített 
terület mélyebb részein is, ahol már nincs árvíz, de hosszú ideig borít
hatja a talajt a belvíz. A bokorfüzesek nem hosszú életűek, az általuk 
meghódított zátonyokon, kavicstakarókon, ha a víz nem rombolja szét 
őket, továbbfejlődik a vegetáció. A fűz-nyár ligetek sokáig fennmaradnak 
egy-egy területen, ha nem változnak a vízviszonyok vagy ki nem termelik 
őket. Az idős füzesek, nyárasok vihartépázta ágaikkal, a kidőlt fák kor
hadó törzseivel, sűrű aljnövényzetükkel igazi őserdei hangulatot kel
tenek. Néhány nagyon szép állományuk él még az ásványrárói szigeteken, 
Patkányoson, a medvei út mellett, de sajnos egyre fogynak, és a helyükre 
ültetett kultúrerdőnek már nincs meg a varázsa. Ennek az erdőnek jel
lemző fái a fehér- és a törékeny fűz, a feketenyár, a mézgás és molyhos 
éger, esetenként a vénic-szil. Cserjék közül leggyakoribb a veresgyürü- 
som, zelnicemeggy, kányabangita, erdei szőlő és a hamvas szeder. Sűrű 
állományaikban szívesen tartózkodik a vad, leveleik, hajtásaik kitűnő 
vadtáplálékok. A lágyszárúak közül tavasszal nagy tömegekben virít 
a szép, halványkék virágú tavaszi csillagvirág, vagy ahogyan errefelé 
nevezik, a „jácint”, az aranysárga virágú salátaboglárka, a kerek levelű 
repkény, majd ezeket követően a nyári tőzike, a komló. Néhol előfordul 
a tölgyesekre is jellemző hóvirág, az erdei és kis virágú nenyúljhozzám, 
valamint a Duna mentén újabban terjedő, hatalmas, 2-3 méteresre meg
növő, bíborvörös, erősen illatos virágú óriás nenyúljhozzám. A nenyúlj
hozzám elnevezés népünk jó megfigyelőkészségének és természetisme
retének bizonyítéka. Ezeknek a növényeknek jellemző tulajdonságuk, 
hogy az érett termés a leggyengébb érintésre is hirtelen felpattan, és a 
magvakat szétszórja. A gyepszint növényei közül gyakoriak a fekete 
nadálytő, az erdei szálkaperje, a ragadós galaj stb. Egyre jobban terjed
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a csalán és a magas aranyvessző („jágerkender”), sok helyen kiszorították 
a többi növényfajt, ami a növényvilág elszegényedéséhez vezet. Ősszel 
a gerebcsin sokszor áthatolhatatlan sűrűket alkot, az erdők alját az őszi 
kikerics szép lila virágai borítják.

Május végén, júniusban a tájra nagyon jellemző esemény tanúi lehe
tünk. A rengeteg fűz és nyár magja megérik, és repítőszőreik segitségével 
útnak indul a szelek szárnyán. Mintha a tél érkezett volna vissza, hóesés
hez hasonlóan száll a sok fehér pihe, elborítja a vizeket, utakat, eljutnak 
a városokba, megtapadnak mindenütt, csiklandozzák az emberek orrát. 
A rengeteg magból sok elpusztul, de sokat kedvező helyre repítenek 
a szelek, itt kicsíráznak, és a nedves partokat gyakran kefesűrűségű újulat 
borítja.

A fűz-nyár ligetek tavasszal a legszebbek, ilyenkor a legkellemesebb 
bennük járni. A fakóbarna avar alól mindenütt kibukkan a salátaboglárka 
élénksárga és a csillagvirág kék virága, levelük üde zöldje. A barkájukat 
hányó füzek, nyárak, a kipattanó rügyek színe a laposokban sárguló 
avas nád sárgája és a kék tavaszi égbolt csodálatos színharmóniában olvad 
össze. Később, ha megnő a szeder és a csalán, már keservesebb a közle
kedés, gyakran nem is a kezét, hanem a szemét védi az embermagasságú 
csalántól, aki ide merészkedik.

A magas ártéren, a víztől ritkábban látogatott részeken a fűz-nyár 
ligetet felváltja az elegyes szil-kőris-tölgy ligeterdő (Querco-Ulmetum 
hungaricum). Valamikor ez borította a Felső-Szigetközt, a Mosoni-Duna 
mentét és az alsó-szigetközi magasabban fekvő területeket. Ma már csak 
a maradványai élnek elszórtan, így Vének mellett, Mosonmagyaróvár 
közelében a Parti-erdőben, Lóvári-erdőben. Egy-egy hatalmas, öreg 
tölgy emlékeztet néhol a régi erdőkre, például a véneki rév mellett, a 
Gyalapi-réten, Héderváron vagy a három tölgy Mosonmagyaróvárnál. 
Ezeknek a keményfa-ligeterdőknek jellemző fafaja a kocsányos vagy 
mocsártölgy, a magyar kőris, a hegyi juhar és a szilfavész miatt eléggé 
meggyérült mezei szil. Előfordul a fehérnyár és a nyírfa is. Cserjeszintjük 
gazdag, jellemző fajok a veresgyűrű- és húsos som, mogyoró, ostorménfa, 
kányabangita, zelnicemeggy, hamvas szeder, fekete bodza, erdei szőlő. 
Gyepszintjükben sokkal több faj él, mint a fűz-nyár ligetekben. Sokszor 
a kitermelt tölgyes helyére telepített nemes nyárasok aljnövényzetében 
tovább virítanak a korábbi erdőtípus jellemző fajai, elárulva ezzel, hogy 
milyen volt az eredeti növénytakaró. Kora tavasszal a hóvirág óriási töme
geitől fehérük az erdők alja. (Érdekes, hogy a mélyebben fekvő területe
ken, az Alsó-Szigetközben még mutatóba sincs egy szál hóvirág sem, 
a Mosoni-Duna mellett Mecsérnél fordul elő Győrhöz legközelebb.) 
A hóvirágot a tavaszi csillagvirág, a salátaboglárka, az ibolyák és a bog
iáros szellőrózsa váltják fel. Gyakori az odvas keltike, lila és fehér virágú 
példányai egyaránt előfordulnak. Mindenütt sok a tüdőfű, a négylevelű 
farkasszőlő és a kontyvirág. Ez utóbbi virágzatát egy 15-20 centiméteres, 
zöldes színű buroklevél fogja körül, alatta rejtőzik az érdekes formájú, 
színes virágzat. Több helyen él a széles levelű salamonpecsét és az élős
ködő vicsorgó. Találkozunk a hegyvidéki gyertyános tölgyesek és bük
kösök jellegzetes fajával, a szagos mügével, több szigetközi erdőben él 
a gyöngyvirág. Májusban sok helyen mindent elborít a fehér virágú 
medvehagyma, ilyenkor már messziről érezni lehet az erős, minden más 
illatot elnyomó hagymaszagot. A medvehagyma elvirágzása után több 
helyen tömegesen jelenik meg a ragadós galaj, egészen őszig fedi az erdők
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70 alját, elnyomva minden más növényt. Jellemző lágyszárú fajok a ritkás
sás, az erdei szálkaperje, erdeisás, zöldessás. A Feketeerdő melletti töl
gyesekben előfordul a vidékünkön ritka tüzes liliom is.

A Szigetközben élő kosborfélékre szenteljünk egy kicsivel több figyel
met. Nagyon sokan, ha kosborokról vagy -  ennek a nemzetségnek görög 
eredetű és ismertebb nevén -  orchideáról hallanak, a színpompás, nagy 
virágú, trópusi növényekre gondolnak, amelyek nálunk a botanikus ker
tek üvegházaiban, esetleg gondosan csomagolva a virágkereskedések 
kirakataiban láthatók. Nem is hinnék, hogy hazánkban közel félszáz, 
igaz, hogy szerényebb virágú, de így is nagyon szép kosborfaj él. A Sziget
köz területéről eddig közel húsz fajt közöltek, ezekből Werner Ervin 
kollégámmal 17-et találtunk meg. A Felső-Szigetközben általában gya
koribbak, de vannak mindenütt előforduló fajok is. A szigeteken még 
soha nem láttam orchideát, valószínű, hogy a virágzásuk idejére eső 
kora nyári árvizek miatt itt nem élnek, vagy csak nagyon ritkán fordulnak 
elő. A hullámtéren, Cikolasziget határában levő telepített fenyvesben, 
a töltés közelében talált rá kollégám egy nagyobb csoport vitéz kosborra, 
itt ennek a fajnak fehér virágú változata is előfordul. Többször tapasztal
tam, hogy a késői avarégetések miatt elmaradt egy-egy évben a kosborok 
megjelenése, s a nagyobb szárazságok idején nem virágoznak.

A kosborféléknek nagyon érdekes az életmódja, ismerkedjünk meg 
röviden vele, mert csak így érthetjük meg, miért nem tudnak mindenütt 
megélni. Az ide tartozó fajok gyökeréhez gombák kapcsolódnak, részben 
már a csírázáshoz is szükséges a gombafonalak jelenléte. A gombafonalak 
helyettesítik a gyökérszőröket, felszívják a talajból a vizet és a tápsókat. 
(Az ilyen együttélést a növénytan mikorrhizának nevezi.) Ha a talajban 
nincs jelen a megfelelő gombafaj, ott a kosbor nem tud megtelepedni. 
Ezért is kockázatos a természetben talált orchideafaj hazavitele és elülte-

71 tése, mert az esetek nagy részében a növény elpusztul. A kosborféléknek
rendszerint két gumója van a talajban, az egyik rugalmas, feszes, a másik 
fonnyadt. Az ikergumó elfonnyadt része az előző évben készített táplá
lékot raktározta, s ebből fejlődött ki a növény. A másik, feszes gumó 
pedig a következő évre raktározza a tápanyagot. Erre persze már nem 
kerülhet sor, ha leszakítjuk a virágzó hajtást, ez a növény pusztulását 
okozza!

A Szigetközben a leggyakoribb faj a halványvörös virágú, hússzínű 
ujjaskosbor. A Vének körüli nedves réteken vele együtt előfordul a szép, 
sötétlila virágú mocsárikosbor, érdekes, hogy ez a faj a Felső-Szigetköz
ben nem él. Az erdőkben mindenütt megtalálható a kevéssé feltűnő, 
zöldes, apró virágú békakonty és a színpompás, halványlila, zöldes és 
sárgás színű virágot nevelő, széleslevelű nőszőfű. Ennek közeli rokona, 
a mocsári nőszőfű csak a Mosoni-Duna mentén, Mosonmagyaróvár kör
nyékén fordul elő. Nem túl gyakori, de él a területen a fehér és kardos 
madársisak, a szárazabb erdőkben sokszor tömegesen virít a nagy ter
metű, fehér és bíbor színben játszó virágú bíboros kosbor és a vitéz kos
bor. Felső-szigetközi faj a kisebb termetű sömörös kosbor és a hosszú 
mézajkú, nagyon szép fehér virágú, kétlevelű sarkvirág. Egy helyen 
fordul csak elő a ritka méhbangó, Halászi mellett él az agrárkosbor is. 
A tölgyesekben megtalálhatjuk a korhadéklakó, sárgásbarna színű kos
borfajt, a madárfészket.

A szil-kőris-tölgy ligetek a legszárazabb részeken átalakulhatnak gyer-
70. Vadkörte virága tyános tölgyesekké (Querco robori-Carpinetum). Erre a Szigetközben
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sem ez, sem a vegetációfejlődés zárótársulása nem tudott nagyobb terü
leten kialakulni, így az eredeti növénytakaróban sem volt különösebb 
szerepük. A Derék-erdő gyertyánállománya igen kis kiterjedésű, ma 
inkább csak növénytani érdekesség, meg lehet mutatni, hogy ilyen is van. 
Az erdő jellemző fái a gyertyán mellett a kocsányos tölgy, fehérnyár, 
hegyi juhar, mezei és hegyi szil. Cserjéi a mogyoró, ostorménfa, kecske
rágó, húsos és veresgyűrűsom, fagyai. Megjelenik a borostyán, néha 
a csúcsukig beborítja a fákat. A talajon a Szigetközben egyedül itt elő
forduló fehér sás mellett gyakoriak a kapotnyak, gyöngyköles, erdei isza
lag, szagos müge.

A Hanságban jellegzetes égerlápok (Alnion glutinosae) régen is csak 
ritkán fordulhattak elő a Szigetközben. Zólyomi Bálint mindössze egyet 
említ a területről, Máriakálnok mellől, de Mosonmagyaróvár közelében, 
a Parti-erdőben is van egy -  igaz, nagyon kis területű -  égerláp. Középen 
valódi ingó lápot találunk, ha rálépünk a növények gyökeréből álló sűrű 
szövevényre, az meghajlik a súly alatt, hosszabb idő után lassan süllyedni 
kezd. Az alatta levő, feketésbarna víz mélységét senki sem tudja. Az ingó 
láp peremét mézgás égerből álló erdő szegélyezi. A lápon zsombékokat 
alkot a tőzegpáfrány, közte rekettyefűzbokrok nőnek. Gyakori a nád, 
a fekete nadálytő, a békatutaj, sásfajok és a széles levelű gyékény. Az éger
láp valamikor nagyobb lehetett, szélei azonban már feltöltődtek, s ez lesz 
a sorsa a még megmaradt résznek is. A láp és a Parti-erdő gyöngyvirágos 
tölgyese között kb. 2 m magas, meredek part van, itt nagyon érdekes 
módon keveredik a két társulás növényzete, a gyöngyvirág, zsidócse
resznye, vadszőlő mélyen lehúzódik a láperdő partjára.

Az erdők öreg fáin, a tüskökön sok fán lakó gombát találunk. A leg
gyakoribbak a taplók, a csészegombák, a gyűrűs tuskógomba, a laska
gomba, a májgomba. Tavasz végén, májusban jelenik meg a narancssárga, 
nagy termőtestű sárga gévagomba, amelyet errefelé fűzfagombának 
hívnak, mivel leggyakrabban fűzfán nő. Sokan nem tudják, hogy taplóra 
emlékeztető alakja ellenére nagyon ízletes, sokféle formában elkészíthető 
gomba. Igaz, én is idegenkedtem tőle, mikor először ajánlották, hogy 
vigyem haza, és nyugodtan fogyasszuk el, s csak azért szántam rá magam, 
mert barátaim valamennyien vittek belőle. Azóta nagyon megkedvelte 
az egész család, mindig örömmel szedek belőle, ha ráakadok. Tavasszal 
főként a Felső-Szigetköz tölgyeseiben sok helyen nő az ízletes és fattyú 
kucsmagomba, később gyakori a csiperke. Mindhárom faj ízletes, ehető 
gomba, amikor megjelennek, sokan járnak ki az erdőkbe gombát szedni. 
Sokfelé gyakori a tintagomba és az ehető fehér porhanyósgomba, csak 
az égerlápon fordul elő az égertinóru.

Az élővíztől elzárt mellékágakban, holtágakban, kubikgödrökben, a 
csatornák álló vagy lassan folyó vizében színpompás növényegyüttesek 
élnek. A víz mélységétől, vagyis a feltöltődés fokától függően követik 
egymást az egyes társulások. A legmélyebb részeken alakultak ki a lebegő
hínár-társulások (Hydrocharition). Jellemző fajai a víz felületét gyakran 
teljesen beborító békalencse, a páfrányokhoz tartozó rucaöröm, a Sziget
közben csak elvétve (a kisbajcsi tóban, egy-egy csatornában) előforduló 
rence stb. A sekélyebb részeken a gyökerező ún. rögzített hínártársulásai 
(Potamion) élnek. Nagyon változatos és szép együtteseket alkotnak az 
úszó víziboglárka, amelynek hófehér virágai szinte beborítják a vizeket, 
a békaszőlő fajok, a tündérfátyol, vízilófark, a nyílhegyhez hasonló 
levelű nyílfű, az úszó, halványlila virágú békaliliom, átokhínár, süllő-
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hínár stb. Legszebbek a vízen úszó, nagy levelű, fehér tündérrózsával 
és az itt vízitöknek nevezett sárga tavirózsával borított vizek.

A partok közelében a nádasok (Phragmition) találhatók. Nagyon vál
tozatos csoportokat alkotnak, számos változatban fordulnak elő. Sok 
esetben a nádat helyettesítheti a gyékény és a káka is. A sekélyvízi zónában 
élő növények közül a virágkáka, tavikáka, a kék virágú nefelejcs, a sárga 
nőszirom a leggyakoribbak a nád mellett. A nád nemcsak a vízpartokat 
szegélyezi, mindenütt, még a szántóföldek laposabb részein is felüti 
a fejét, jelzi a régi medreket, mocsarakat. Különösen a tartós belvíz- 
borítás alkalmával burjánzik el a nád és a gyékény a kultúrterületen.
Összefüggő nagy nádas kevés van a Szigetközben, említésre méltó a 
lipóti holtág és a dunaszegi morotvató melletti, az Öntési-tavat szegé
lyező, a remetei és a Győrújfalu melletti nagy nádas. Apróbb nádfoltok 
szinte mindenütt vannak az egész területen. A nádat télen vágni szokták, 
s tavasszal csaknem valamennyit felgyújtják, ami természetvédelmi szem
pontból hatalmas károkat okoz, mert elpusztítja a még téli álmot alvó 
védett állatokat, és megszűnik nagyon sok faj búvóhelye, lecsökken 
a nádban fészkelő madárfajok szaporodási lehetősége, hiszen ezek a fész
küket a régi, avas nád közé vagy a nádszálakra építik. Sajnos, ebben az 
esetben tehetetlen a törvény, a némely emberben elhatalmasodó gyújto- 
gatási mániát nem lehet megfékezni, s a tavaszi estéken hol itt, hol ott 
lobban fel a tűzvész vörös lángja. Ha a tűz átterjed az erdőkre, kivonul 
a tűzoltóság, próbálja menteni, amit lehet, a tettes pedig rendszerint 
ismeretlen marad. Szomorú látvány a tűz után a koromfekete táj, a meg- 
pörkölődött, összezsugorodott barkájú fűzfabokrok, az elszenesedett 
törzsű öreg fák, amelyek rendszerint elpusztulnak, és mint az emberi 
felelőtlenség fekete emlékoszlopai állnak szerte a határban. A nagy tüzek 
után jól élnek a szürke varjak, szorgalmasan járják a területet, és kövérre 
híznak a sok megégett állat tetemén.

A vizek menti legmagasabb zónában a magassás társulások (Magno- 
caricion) alakultak ki. Itt a sásfajokon kívül a mocsári aggófü, vidrafű, 
mocsári kutyatej, fekete nadálytő a jellemzőek, a fás növények közül 
megjelenik a bokorfüzesekre is jellemző rekettyefűz. A magassás tár
sulásokat a mocsárrétek vagy a láprétek váltják fel, a szabályozás és bel
vízrendezés után pedig kaszálórétekké alakultak. Az üde rétek szép 
látványt nyújtanak minden évszakban. Növényzetük változatos, elszórtan 
fűzfák, galagonyabokrok, vadkörtefák állnak, közöttük a mélyebb része
ken kisebb nádfoltok is lehetnek, s a fűfajok között tavasztól őszig virí
tanak a virágok. Legkorábban a mocsári gólyahír és a gyermekláncfű 
bont szirmot, majd a boglárkák, útifüvek, a pacsirtafű virágoznak a nagy 
termetű mocsári kutyatej és sárga nőszirom társaságában. A másutt ritka, 
féltett, kék virágú szibériai nőszirom itt tömegesen él, sok a hússzínű 
ujjaskosbor, a fekete nadálytő, a réti kakukkszegfű és a margaréta. Nyáron 
megjelenik a szép, halványlila virágú, nyúlánk növésű réti füzény, a 
mezei zsálya, később pedig az indigókék virágú kornistárnics, a peremizs- 
fajok, az ászát. Ősszel az őszi kikerics lila virágai borítják a réteket, sok 
helyen él a gerebcsin. A lipóti holtágat szegélyező nedves réten nyár 
elején egy ritkán előforduló, érdekes növény, a posvány kakastaréj töme
gei virítanak.

A csatornák mentén kialakult növényzet állandóan pusztul, mert a gé
pesített csatornatisztításkor a parton álló fákat kivágják, hogy elférjen 
a gép, a csatornában és annak partján élő növényeket pedig maga a kotrás
teszi tönkre. Ebben a helyzetben itt csak időszakos csoportosulások tud- 86. Ellenfényben
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nak kialakulni, ezekben leggyakoribb a sárga nőszirom, nefelejcs, gólya
hír, a vízben a zöldalgák, esetleg tavirózsa. Nagy kár az elpusztult füze
kért, kökénybokrokért, vadkörtefákért, mert ezek nem nőnek ki egyik 
évről a másikra, ahhoz évtizedek kellenének. Szegényebb lesz pusztulá
sukkal a tájkép, s otthontalanokká válnak az ott megbúvó, szaporodó 
állatok. A kidöntött fákat látva elszorul a természetet szerető ember szíve, 
ha értelme próbálja is belátni a munkák szükségességét.

Külön kell szólni a magas vízálláskor ideiglenesen megtelő laposok 
növényeiről. Amikor az áradás visszahúzódik, a kinn rekedt vizek fel
melegszenek, hihetetlen gyorsasággal óriási algatömegek nevelődnek, és 
mint hatalmas zöld szőnyeg, borítanak be mindent. Ahogy a víz kezd 
fogyni, az algák is elpusztulnak, fakószürke bevonatként tapadnak növé
nyekre, talajra. Ilyenkor nagyon kietlennek tűnik a táj, de ha nem jön 
újabb árhullám, a frissen öntözött növények egykettőre átszakítják az 
algatakarót, s rövidesen megint zölden ragyog a vidék.

Az eredeti növénytakarótól sok tekintetben eltér a töltéseken kialakult 
növényzet. Az eltérés legfőbb oka az, hogy a töltések oldalai sokkal szára
zabbak, mint a környező területek, itt az év nagy részében csak a csapadék
vizet kapják meg a növények, nincs talajvízből származó pótlás. Aszályos 
években a töltések déli oldala teljesen kopár lesz, a meredeken tűző nap
sugarak mindent kiégetnek. Ilyen viszonyok között érthető, hogy a szá
razságot tűrő növények borítják be a töltésoldalakat. A vízügyi dolgozók 
bevetették ugyan fűmaggal, de a fű között megjelenik a kígyószisz, a 
bogáncsok, a réti margitvirág, népiesen margaréta, az indás ínfű, az 
ökörfarkkórók. A Nagybácsa közelében levő régi töltésen megtelepedett 
a gyepűrózsa, a galagonya, s egyedül itt akadtam rá a felálló iszalagra és 
a kifejezetten száraz élőhelyeken előforduló fehér szamárkenyérre.

A töltéseket évente kétszer kaszálják, nagy mennyiségű széna kerül le 
innen. A szénagyűjtés után szép látvány a töltések oldalain hosszú sorban 
álló sok-sok boglya.

A szabályozás óta a jellegzetes növénytakaró részei a szántóföldi kul
túrnövények és a telepített erdők is, de ezekkel nem itt, hanem a gazdasági 
élet tárgyalásakor foglalkozom bővebben.

A Szigetköz állatai

A szabályozás előtt a Szigetköz a vízimadarak, kétéltűek, halak igazi 
paradicsoma volt. Ma is a vízi és vízhez kötődő fajok a jellemzőek a terü
letre, természetesen élnek itt az országban mindenütt előforduló fajok is.

A gerinctelenek népes csoportjával alig foglalkoztak a kutatók, csak 
a múlt század végi, nagyon hézagos leírásokból lehet némi tájékoztatást 
kapni. A legnépesebb társaság az ízeltlábúak csoportja, a fenti művekben 
2571 fajukat említik, de ennél lényegesen több él a Szigetközben. A víz
ben élő, apró termetű állatok alkotják az ún. zooplanktont, amelynek 
a magasabb rendűek életében nagyon fontos szerepe van. Az egysejtűek 
és a kerekesférgek mellett elsősorban az alacsonyabb rendű -  az evező
lábú és ágascsápú -  rákok a leggyakoribb képviselői ennek az együttesnek.
A zoo- és fitoplankton számára főleg a mellékágak, csatornák és a holt- 93. Esti hangulat





ágak lassú folyású vagy álló vize a kedvező, a gyors folyású és hidegebb 
vizű főágban kevesebb él, legfeljebb nagyvízkor jut bele a mellékágakból 
az ott nevelődött plankton nagy tömegben. A nedves talajokon nagyon 
sok szárazföldi ászkarák él. A vízi magasabb rendű rákok száma a vizek 
visszaszorulásával és a fokozódó vízszennyezéssel párhuzamosan egyre 
csökken.

A talaj szintben sokféle ízeltlábú található, leggyakoribbak az iker
szelvényesek és a százlábú fajok.

A rovarokkal a Szigetközben mindig és mindenütt lehet találkozni. 
Az itt élők és a látogatók bosszúságára tavasztól őszig felhőnyi tömegek
ben lepik el a szúnyoghadak a vidéket. Különösen sok szúnyog nevelődik 
akkor, ha a tavaszi magas vízállás hosszú ideig tart, és a mélyedések meg
telnek vízzel. Amikor ezek meglangyosulnak, ideális bölcsői lesznek 
a milliárdnyi szúnyoglárvának, szinte feketedik tőlük a víz. Ezekben az 
években minden hiába, permetezések után kicsit elviselhetőbb a helyzet, 
de rövidesen jön az utánpótlás. Csak a vízen, csónakban talál könnyebbü
lést az ember, de ha a parthoz közeledik, mindjárt megindul a dühödt 
roham. A szúnyogos években a vad is menekül az erdőből, inkább a zak- 
latottabb mezőgazdasági területen tartózkodik, mert ott kevesebb a 
szúnyog és nem szenved annyit.

A rovarok leglátványosabb és legfeltűnőbb képviselői a lepkék, főként 
a színes szárnyú nappali lepkefajok. A Szigetközben sok él közülük, de 
számuk erősen változó. Előfordul, hogy egy-egy fajt évekig alig lehet 
látni, majd hirtelen igen nagy számban jelenik meg. Itt csak néhány 
gyakoribb és a nem szakember által is mindig felfedezhető képviselőjüket 
említem meg, amelyekkel a legtöbbször találkozhatunk a területen. Ilye
nek a kis rókalepke, a nappali pávaszem, az ősszel különösen gyakran 
feltűnő Atalanta-lepke, a halványsárga szárnyú citromlepke, a C-betűs 
lepke, kéneslepke stb. A legszínpompásabb pillangóink, a farkasalma
lepke, a kardoslepke és a fecskefarkú lepke is előfordulnak, ha nem is 
olyan gyakoriak, mint az előző fajok. Érdekes a kis színváltólepke, amely
nek szárnyai egyszer barna, máskor pompás lila színűek aszerint, hogy 
hogyan esnek rá a napsugarak. Ez a lepke nagyon „barátságos”, szívesen 
rászáll az emberre, egy alkalommal egyikük az ujjamra telepedett, és az 
izzadságot szívogatta a bőrömről, s ezt többször megismételte. Július
augusztus hónapban jelennek meg a lassú röptű, fémfényű csüngőlepkék 
és a hozzájuk hasonló, potrohán két sárga gyűrűt viselő fehérpettyes 
álcsüngőlepke. A réteken mindenütt gyakoriak az apró boglárkalepkék, 
az erdei tisztásokon pedig a barnás alapszínű szemeslepkék. Ritkán kerül 
szemünk elé az éjszaka repülő, nappal árnyékos helyeken meghúzódó 
legnagyobb termetű hazai lepkénk, a nagy pávaszem. Ennek kisebb 
rokona, a kis pávaszem is él a területen. Eddig csak egyszer találkoztam 
a talán legérdekesebb hazai lepkével, a darázslepkével. Ezt az állatot a 
zoológiában kevéssé járatosak könnyen valamilyen nagy termetű darázs
nak vélhetik, mert szárnyai áttetszőek, potroha pedig feketén-sárgán 
csíkozott.

A vizek mentén nagyon sok a szitakötő. Falánk lárváik a sekély vizű 
kiöntésekben, kubikokban, mellékágakban fejlődnek, a kifejlett állatok 
pedig a levegőben cirkálva más rovarokra vadászgatnak. A repülés igazi 
művészei, különösen a nagy szárnyú acsák. Sokat gyönyörködtem légi 
bravúrjaikban, megcsodáltam villámgyors fordulásaikat, az egy helyben 
lebegést, a hirtelen tempóváltásokat. Azt tapasztaltam, hogy mindegyik 
szitakötő egy bizonyos terület felett cirkál, ha egy másik odamerészkedik, 94. Nappali pávaszem





azt agresszívan elüldözi. Zsákmányukat gyakran a levegőben tépik szét 
erős állkapcsaikkal, máskor leszállva fogyasztják el őket. Hatalmas sze
meikkel kitünően látnak, ezért nehéz őket megközelíteni. Legtöbbször 
ez akkor sikerül, ha táplálkoznak, ilyenkor készítettem a legtöbb felvételt 
róluk. Legbüszkébb azonban a repülő szitakötőt ábrázoló képemre 
vagyok, igaz, hogy sok filmkockát elpocsékoltam, s csak ez az egy felvétel 
lett elfogadhatóan éles. A leggyakoribb szitakötőfajok a mindenütt 
közönséges sávos szitakötő -  ennek hímje sötétkék, nősténye halvány
zöld - , a karcsú testű, összecsukott szárnnyal pihenő légi vadászok, 
a kiterjesztett szárnyú acsák közül a csermelyszitakötő, nádi acsa, óriás
szitakötő, közönséges acsa, négyfoltos acsa, alföldi szitakötő, útszéli 
szitakötő stb.

A legnépesebb, hazánkban mintegy 10000 fajt számláló rovarrend 
a bogaraké. A Szigetközben is nagyon sok él közülük, ismertetésükre nem 
vállalkozom, így csak néhány csoportjukat, illetve fajukat említem meg. 
Nagyon gyakoriak a futóbogarak, az ormányosok, holyvák, lemezes
csápúak, a vizekben élő csiborok és csíkbogarak stb. A mutatós cincérek 
közül a kis hőscincér, diófacincér, kis nyárfacincér, pézsmacincér gyakran 
látható. Néha előkerül a kis szarvasbogár is, sok a katicabogár, a suszter
bogár, a pattanóbogár, tavasszal a lomha mozgású nünükék sétálgatnak 
az erdőkben.

A poszméhek és darazsak mindenütt előfordulnak, fészküket gyakran 
az odvas fűzfákba rakják. A szúnyogok mellett a legtöbb kellemetlenséget 
a bögölyök okozzák. Ha nincs is belőlük olyan töméntelen sok, mint a 
szúnyogból, azért akad elég, s ráadásul sokkal fájdalmasabb a szúrásuk. 
Hangyabolyokat még a vízjárta hullámtéren is gyakran találunk, az ár
mentesített területen sok hangyafaj él. A réteken, töltések oldalain nyártól 
őszig a sáskák, szöcskék és tücskök tömegei tartózkodnak. Gyakori a nagy 
termetű lótetű vagy lótücsök, amit a horgászok szívesen használnak 
csalinak. Az egész területen elterjedtek a pókok. Ritkán, de találkozha
tunk a legszebb hazai pókfajjal, a fekete-sárga csíkos darázspókkal is. 
Különösen ősszel tele vannak az erdők a keresztespókok hálóival, bár
merre járunk, mindig beleakadunk. A virágok kelyhében a karolópókok 
lesik áldozataikat. Ezek az állatok nem szőnek hálót, megnyúlt első 
lábaikkal a virágra érkező rovarokat elkapják, mérgükkel megölik és el
fogyasztják. A talajon sok kaszáspók és hálót nem készítő farkaspók, 
ugrópók mozog. Némelyik évben rengeteg a kullancs, ember és állat 
sokat szenved tőlük. Hogy milyen tömegben fordulhatnak elő, jól illuszt
rálja az az eset, mikor egyik barátom a vizslájából egyetlen alkalommal 
több mint 140 kullancsot szedett ki.

A vizekben és környékükön nagyon sok puhatestü, kagyló és csiga él. 
A kiöntések, laposok sekély, langyos vizében mindenütt ott mozognak 
a mocsári- és fiallócsigák, tányércsigák. Az ártéren gyakori a márványo
zott csiga, érdekes, hogy ezt a 2 cm házméretű csigát a fácánok is szívesen 
elfogyasztják. Egy alkalommal a tisztításkor egy fácánkakas begyéből 
14 márványozott csiga került elő. A kagylók közül a tavikagyló, a festő
kagyló és a vándorkagyló a legközönségesebbek. Valamikor a kagyló- 
teknőből gombot készítettek, akkoriban sok kagylót halásztak ki a Duná
ból. A puhatestűek gyűjtésére kitűnően alkalmas az árvizek által a parton 
lerakott uszadék, ebben rengeteg a kagylóhéj, csigaház.

A nagyvizek visszahúzódása után a kiöntésekben maradt vízicsigák 
gyakran elpusztulnak, mikor kiszáradnak a laposok, a szárazföldiek akkor 
vannak bajban, ha a hirtelen jött áradás elborítja a hullámteret, ilyenkor
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nagyon sok vízbe fullad. A vízből kiemelkedő kórók, ágak tele vannak 
az ide menekülő csigákkal, fürtökben kapaszkodnak rajta. Nagyon sok 
csiga a tavaszi égetések áldozata lesz, az avarban meghúzódó állatok 
menthetetlenül elpusztulnak, köztük az export szempontjából fontos 
éti csiga tömegei is.

Attól tartok, hogy a gerinctelenek részletesebb ismertetése amellett, 
hogy meghaladná a könyv kereteit, még unalmas is lenne a nem szakma
beliek számára. Az eddig leírtakat csak ízelítőnek, érdekességnek szán
tam, remélem, hogy sikerült ezt a szándékomat megvalósítani. A gerin
cesek csoportja mindenki által ismertebb, közéjük tartoznak a Szigetköz 
legjellegzetesebb és természetvédelmi szempontból is legértékesebb álla
tai, ez is indokolja a megkülönböztetett figyelmet.

Az ezernyi vízfolyás, a sekély vizű Duna-ágak a halak paradicsoma volt 
évezredeken keresztül. Az itt élő emberek ősidőktől kezdve halásztak, 
a terület egyik vonzereje éppen a halbőségben rejlett. Egykor a Duna 
fejedelmi óriás hala, a viza is felvándorolt idáig a Fekete-tengerről. 
A vonulás egy évben kétszer, márciustól május végéig és augusztustól 
decemberig tartott. A legnagyobb példányok elérték a 9-12 m hosszú
ságot, súlyuk több mázsa lehetett. A tengerből ívni jártak fel a Dunába, 
az ivadék hamar visszaúszott a tengerbe, és csak ivarérettsége után ván
dorolt felfelé a folyón. A viza az elmúlt századokban fontos szerepet 
töltött be, a krónikákban gyakran találkozni a nevével. 1051-ben például 
András magyar király III. Henrik seregének 50 óriás vizát küldött, így 
menekültek meg az éhhaláltól. Mivel nagyon sok vonult felfelé a Dunán, 
jelentőségük nemzetgazdasági szempontból is nagy volt, és komoly jöve
delemhez juttatták a halászat birtokosait. A vizahalászok ősi eszköze 
a cége vagy a szégye volt. Ez szilárd alkalmatosság lehetett, mert a föld
höz, faluhoz hasonlóan mint hűbéri juttatást adományozták királyaink. 
A Dunának ezen a szakaszán az ún. magyar cégét használták, amely a 
vízfolyásra merőlegesen levő gerendából és az ehhez erősített vékonyabb 
rudakból állt. A kerítés közepén nyílást hagytak, ide került a háló. A fel
felé úszó, utat kereső hal a nyíláson át beúszott a hálóba, és fogságba 
került. A Komáromi-Duna-szakaszon több cége volt, nálunk egynek a 
helye csaknem bizonyos, mert emlékét a máig meglevő kis falu, Szőgye 
neve őrzi az Alsó-Szigetközben. A vizát hálóval is fogták, óriás termete 
ellenére nem volt harcias hal, hagyta magát a partra vonszolni. A viza
halászok rendszeresen alkalmazták a fenékhorgot. A csupasz, csali nél
küli horog a meder alján úszó halnak többnyire a farkába akadt bele, 
így fogta meg. A vizát általában feldarabolták, lesózták, és hordókba rakva 
szállították, de volt rá eset, hogy hajóba rakva, élve vitték nagyobb távol
ságokra is. A Vaskapu szabályozása után megritkult, a Felső-Duna sza
bályozásakor pedig szinte eltűnt a legendás óriás hal a vizekből. Hitelt 
érdemlő források szerint 1892-ben Fekete György gönyűi halász fogott 
egy hatalmas vizát, amelynek a súlya 367 kg volt, és bőre ma a bécsi 
Természettudományi Múzeumban látható. Egy másik állítólag sokáig 
az Ásványi-, illetve Bagaméri-Dunában tartózkodott, még búvár is le
szállt megnézni, de kifogni nem sikerült, és 1954-ben, a nagy árvízkor 
eltűnt. Adatokat gyűjtve, az „Előre” Halászati Szövetkezetben Jancsó 
Kálmánnal beszélgettünk. Szóba került a viza, az utolsó nagy fogás, 
amire ő megjegyezte, hogy nem egészen így van, hiszen a halászaik az 
elmúlt évtizedek során is fogtak még vizát. Kérésemre utánanézett 
a dolognak, így tudtam meg, hogy 1958. május 14-én a Bagaméri-Duná
ban Bartalos Béla és öccse ún. kocahálóval egy 102 kilogrammos vizát



fogtak, tehát elvétve még a közelmúltban is előfordult egy-egy a Duna 
szigetközi szakaszán. Lehet, hogy ez volt a legendás nagy hal, amit töb
ben láttak? Ki tudja?...

Az itt élő, illetve előforduló 59 halfaj közül a keszegek, kárász, ponty, 
csuka, harcsa, márna és a süllő a leggyakoribbak. Kecsege is van a Du
nában, de száma egyre fogy. A szabályozás után megszűnt a vizek legen
dás halbősége, lecsökkent az ívóhelyek száma, újabban a vízszennyeződés 
okoz időnként tömeges halpusztulást. Ilyen volt 1978 őszén a Mosoni- 
Duna alsó szakaszán, amikor az áradó Nagy-Duna visszaduzzasztotta 
a vizet, és így Győr városának ipari és kommunális szennyvizei nem 
tudtak lefolyni, felhalmozódtak, a víz oxigéntartalma annyira lecsök
kent, hogy a halak megfulladtak. Az ilyen feltűnő halpusztulásokon kívül 
egyéb jelekből is észrevehető a fokozódó, vízszennyeződés.

Sok esetben a Nagy-Dunából kifogott hal olyan fenolos ízű, hogy 
nem lehet jó étvággyal elfogyasztani. Gyakran láthatunk a hajók okozta 
hullámverés által partra sodort döglött halakat, egy alkalommal a Nagy- 
Duna zátonyán 17 kecsegét és sok márnát találtam elpusztulva.

Az áradás alkalmával a holtágak, laposok, kubikgödrök megtelnek 
vízzel -  a halak is kiúsznak ide, hiszen sok táplálékot találnak, és szíve
sebben vannak a langyos, csendes folyású vagy álló vízben, mint a sebes 
sodrú, áradó folyóban. A mellékágak a fő szaporodóhelyek, éppen emiatt 
halbölcsőnek is nevezik őket. Ha visszahúzódik a víz, a kinn rekedt 
halakra biztos pusztulás vár, ilyenkor milliószámra hullik el az ivadék is. 
Az apadáskor kinn szorult halak nagyját a halászok, apraját a gémek, 
sirályok fogdossák meg, a maradék pedig a mélyedésekben gyűlik össze, 
míg meg nem fullad. Régebben, amíg a mellékágak torkolatai nem voltak 
lezárva, kevesebb hal pusztult el, mert apadáskor a vízzel együtt vissza 
tudtak térni a mélyebb mederbe, nem volt elrekesztve az útjuk. A termé
szetes élőhelyeket részben a csatornák és a kavicsbányák gödreiben 
keletkezett tavak pótolják, ahová a szövetkezet vagy a horgászok hal
ivadékot telepítenek.

Szinte valamennyi kétéltű faj megtalálható a Szigetközben, a vizekben 
gazdag vidék nagyszerű élő- és szaporodóhelye a gőtéknek, békáknak. 
Míg a tarajos és pettyes gőte ritkábban látható, a békákkal úton-útfélen 
találkozunk. Legelterjedtebb a kecskebéka és a tavi béka, langyos tavaszi 
estéken messzire hallatszik harsogó brekegésük. Mindenütt sok a vörös
hasú unka és a levelibéka. Ez utóbbiak különösen ősszel jelennek meg 
nagy tömegben. Előfordul az ásóbéka, gyakori a zöld és barna varangy.

A varangyok csak tavasszal, a peterakáskor keresik fel a vizeket, az év 
többi időszakában a szárazföldön élnek. A nedves réteken és erdőkben 
a kitünően ugró, halványbarna színű erdei béka és mocsári béka is elő
fordul. Tavasztól kezdve a sekély vizek mindenütt tele vannak ebihalak
kal, környékükön pedig az átalakulást befejezett apró békák tömegei 
ugrálnak. A békáknak nagyon fontos a szerepe az élelemláncban, sok 
rovart pusztítanak el, ugyanakkor számos vízimadár legfőbb táplálékai.

A kétéltűeknél sokkal kevesebb a Szigetközben élő hüllő. Legtöbbször 
a vízisiklóval találkozunk közülük, ez a faj mindenütt előfordul a terü
leten. Tojásait nemcsak a talajba, hanem odvas fákba is lerakja. A sok 
béka és hal bőséges táplálékot biztosít a siklóknak, ezért furcsa, hogy 
még a bűzös mirigyváladékot kibocsátó varangyokat is elnyelik, mint azt 
a fényképen láthatjuk. A vízisiklónak egy ritka, a hátán két sárga csíkot 
viselő változata is él a területen. A fürge gyík elsősorban az ármentesített 
részek állata, különösen a töltések környékén van sok. Valamikor a mező-
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két járó, gyűjtögető emberek sok mocsári teknőst szedtek össze, ma már 
igen ritkán látni egyet-egyet, szinte teljesen kipusztult.

A gerincesek legnépesebb és nálunk leginkább tanulmányozott cso
portját a madarak alkotják. Közülük kerülnek ki a Szigetközt igazán 
jellemző fajok is, mint a gémek, kócsagok, récék, vöcskök stb. Egykor, 
a szabályozás előtti ősi vízi világban, rendkívül gazdag volt a madárvilág 
éppúgy, mint az eddig emlegetett csoportok. A régi krónikák azt írják, 
hogy a veszteglő hajókat a vízimadarak felhőnyi tömege vette körül. 
Ma már a múlté ez az állapot, de vonuláskor a szigetvilágban még össze
verődhetnek sokezres csoportok -  ezeket látva könnyebben el tudjuk 
képzelni az egykori madárbőséget. A Szigetközben mintegy 120-130 faj 
fészkel, vonuláskor kb. 100 faj jelenik meg. Van néhány terület, elsősor
ban a szigeteken levő -  már említett -  sekély vizű belső tavak, a mellék
ágak és holtágak vize és az ezeket övező nádasok, ahol rendszeresen sok 
madár tartózkodik. Ha ezeket vizsgáljuk, pontos képet kaphatunk arról, 
hogy jelenleg milyen fajok élnek a szigetvilágban. Ha áradáskor a hullám
teret elönti a víz, az ártér madarai is kiszorulnak a védett területre,



ilyenkor mindig ott tartózkodnak, ahol sekély vizű tocsogók vannak, ott 
keresgélnek táplálék után.

Természetvédelmünk egyik legféltettebb állata és talán legszebb hazai 
madarunk, a hófehér tollú nagy kócsag egész évben látható a Sziget
közben. Fészkelésére nincs adat, elképzelhető, hogy valamelyik nagy 
nádas zavartalan részén költ, de valószínűbb, hogy az itt tartózkodó 
madarak a Fertő-tóról vagy a Hanságból járnak a Duna környékére. 
Néha igen nagy csoportokba is összeverődnek, egy ízben az Öntési-tavon 
több mint 100 példányt figyeltem meg, 20-30 fős csoportjaik mindenütt 
gyakoriak, ahol táplálékot találnak. Csodálatos élmény, ahogyan ezek 
a karcsú madarak vadásznak. Kimért, lassú léptekkel, néha meg-meg- 
állva sétálnak a sekély vízben, ha észreveszik a zsákmányt, megmere
vednek, és az alkalmas pillanatban hihetetlen gyorsasággal csapnak le. 
Igen ritkán fordul elő, hogy áldozatukat elhibázzák. Először különösnek 
találtam, hogy a mélyebb, nekik hasig érő vízbe is bátran belegázolnak, 
de rájöttem, hogy a kócsagok -  éppúgy, mint a gémek -  helyből is köny- 
nyedén fel tudnak szállni, a mélyebb víz sem zavarja meg őket az indu
lásban. Előfordul, hogy kacsa módjára le-lebukva, szárnyaikkal a vizet 
verve megfürödnek. Ősszel gyakran kijárnak a rétekre, tarlókra, ahol 
rovarokat szedegetnek össze. Ha nem kemény a tél, jó néhány nagy kó
csag itt marad, és a jégmentes vizekben keresi meg a táplálékát. Az már 
szokatlan volt, hogy 1979-80 szigorú telén is láttam kócsagot, pedig 
ekkor az összes mellékág befagyott. Valószínű, hogy a langyos vizű csa
tornák vizére jártak élelemért. A régebbi leírásokban nem szerepel a kis 
kócsag szigetközi előfordulása. Ez a nagy kócsaghoz hasonlóan hófehér 
tollú, de annál kisebb madár ma nemcsak itt tartózkodik, hanem az 
ásványrárói gémtelepen 2-3 pár rendszeresen költ is. Nyáron a sekély 
vizekben sokszor 10-12 kis kócsag szokott halászgatni. Nagyobb roko
nától eltérő módon keresi elsősorban vízirovarokból álló táplálékát, 
sebesen szalad a vízben, gyakran irányt változtatva követi a zsákmányt, 
és gyorsan, futtában csap le. A nagy kócsaghoz hasonlóan szívesen fürdik. 
Meglehetősen agresszív madár, gyakran összevesznek, és néha komoly 
verekedéseket rendeznek. Viszonylag későn, április második felében 
érkeznek vissza hozzánk, s csak májusban kezdenek költeni, mikor a 
szürke gémek és bakcsók már javában nevelik a fiaikat. Általában szep
temberben szoktak délre vonulni.

Ritka, kiveszőiéiben levő madarunk, a fekete gólya még néhány helyen 
költ, illetve költött a közelmúltban a Szigetközben. Fehér rokonával 
ellentétben nem tűri a zavarást, csak a zárt, csendes erdőségekben fészkel. 
Sajnos, az ásványrárói Alsó-Újszigeten kivágták azt az erdőt, ahol a 
feketególya-fészek volt, és annak ellenére, hogy a fészek körüli fákat 
meghagyták, a következő évben már nem jött vissza. Egy másik pár 
Patkányoson fészkelt, és bár itt is kivágták az erdő egy részét, kitartottak, 
és azóta is költenek. A harmadik pár Gönyű mellett fészkelt, miután ide 
autóval is be lehetett menni a fészek közelébe, úgy látszik, hogy sokan 
megnézték a madarakat, mert egy éven belül elköltöztek. Néha nagy 
csoportokban jelenik meg a Szigetközben, egy alkalommal júniusban, 
tehát nem a vonulási időben, 22-t számoltam meg a medvei út közelében. 
A fehér gólyák nálunk örvendetesen szaporodnak. Egyre kevesebb a régi 
ház, a nádas pajta, így átköltöznek -  mint másutt is az országban -  a vil
lanyoszlopokra. Míg a könnyedén felrepülő kócsagok és gémek bátran 
felkereshetik a mélyebb vizeket, a nehézkesen, hosszú nekifutással fel- 
emelkedő gólyáknak ez már veszélyes. Az elmúlt években egy fiatal fekete



gólyát és egy idős fehér gólyát mentettem ki a számukra túlságosan mély 
kiöntésekből, ahová leszálltak, elázott a tollúk, és nyomorultan elpusz
tultak volna a segítség nélkül.

A szürke gém két telepen, Ásványrárónál és Cikolaszigetnél költ a 
Szigetközben. Ez a kitűnő repülő, éles szemű nagy gémféle az egyik 
leggyakoribb madarunk, mindenütt lehet látni. A gémtelepeken már 
február végén megjelennek, és nagy zajjal, komoly verekedésekkel el
kezdődik a helyfoglalás, a fészeképítés vagy a régi fészek kijavítása. Ápri
lisban rakják le tojásaikat, a kikelt fiakat szorgalmasan etetik. Nagyon 
mozgalmas ilyenkor a gémtelep élete, az elmenő vagy érkező madarak 
hangja keveredik a fiókák eleséget kérő lármájával. A fészkek alatt a sok, 
etetéskor lepotyogott hal és béka teteme versenyt bűzlik a mindent 
fehérre festő ürülékkel. Ha közeledünk .a fákhoz, a megrettent madarak 
bőven ürítik ki kloákájukat, nagyon vigyázni kell, hogy ne részesüljön 
az ember a felülről jövő, korántsem kívánatos áldásból. Előfordul, hogy 
a már kitollasodott fiák közül egy-egy kiesik a fészekből, de ha nem sérül 
meg súlyosan, a lepotyogott halakon felnevelődik, nem úgy, mint a fiatal 
bakcsók, ezek -  úgy látszik -  nem olyan élelmesek, mert mindig elpusz
tulnak, ha kiesnek a fészekből. A bakcsó újonnan betelepedett faj, az 
ásványrárói gémtelepen 40-50 pár rendszeresen költ. Fura, hogy az 
egészen fiatal, alig tollas fiai kimászkálnak a fészekből, nyaktörő, ügyetlen 
tornamutatványokat végeznek az ágakon.

A költés után mindkét faj példányai szétszóródnak a vizek között, 
a bakcsó ősszel elvándorol, de a szürke gémek közül sok télre is itt marad. 
Ritkább fészkelő a nádasokat kedvelő vörös gém, a lipóti holtágban költ, 
de előfordul az egész Szigetközben. Ugyancsak Lipóton, a nagy nádasban 
fészkel a bölömbika vagy dobosgém, amelynek szintén nagyon találó 
az elnevezése, mert hangja valóban a marhabőgéshez hasonlít. Ez a zö
mök termetű, barna alapszínű madár ritkán látható, jelenlétét inkább 
a hangja árulja el. Legkisebb gémfélénk, a galamb nagyságú törpegém 
elszórtan mindenütt él, fészkét a csatornákat, vízfolyásokat szegélyező 
nádasokban építi fel. Mostanában mind gyakoribb a szép, fehér tollú 
kanalasgém. Ennek sem tudunk a szigetközi költéséről, pedig tavasztól 
őszig szinte az egész területen mindenütt látható. Érdekes módon halá
szik, csőrével kaszáló mozdulatokat végez, miközben lassan sétál a víz
ben. A repülő madarat könnyű megkülönböztetni a kócsagtól, mert bár 
mindkettő fehér, a kanalasgém a gólyához hasonlóan, kinyújtott nyakkal 
repül, míg a kócsag behajlítja a nyakát.

Kiveszőben levő nagy ragadozó madarunk, a rétisas (régi neve olyan 
érdekes, hogy megemlítem -  csonttörő harács) az elmúlt évtizedben 
még költött az ásványrárói szigeteken. Fészke most is megvan, de sajnos 
már évek óta lakatlan. Telente megjelenik 2-3 példánya a szigetek között, 
de ezek tavasszal mindig eltűnnek. A barna kánya néhány helyen költ 
a területen, az Öntési-tavon gyakran feltűnik, hatalmas pánikot keltve 
a récék és szárcsák között, de előfordul a Felső-Szigetközben is. Ragadozó 
madaraink közül a vörös vércse és az egerészölyv él a legnagyobb szám
ban nálunk, gyakran láthatóak magányosan álló fákon vagy a töltésen 
levő távíróoszlopok tetején üldögélve. Sokkal kevesebb a barna rétihéja 
és a héja. Télen megérkezik a területre a kékes rétihéja és a gatyás ölyv. 
Ez utóbbinak a vadpusztítását sokan, akik nem ismerik, az egerészölyv 
számlájára írják, mert felületesen szemlélve nagyon hasonlítanak egy
másra.
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A baglyok közül az erdei fülesbagoly a leggyakoribb. Szívesen költ 
az öreg fűzfák odvaiban, de elfoglalja a szürke varjú és a szarka fészkét is. 
Ez utóbbinak általában lebontja a tetejét, de találtam már olyan, bagoly 
által lakott szarkafészket, amelyen megvolt a tető. Nagyon kedvesek 
a már felcseperedett, de még pelyhes kisbaglyok, szép sorba kiülnek 
a fészek szélére, s úgy néznek ki, mint egy-egy túlméretezett, hatalmas 
fűzbarka. Mikor kitollasodnak, messzebbre is elmászkálnak a fészektől, 
ilyenkor, ha közeledünk hozzájuk, komikus módon felfújják magukat, 
csőrükkel pedig haragosan pattogtatnak. Télen sokszor 20-30 fős csa
patok is tanyát vernek egy-egy erdőben. Már Chernél István említi, 
hogy az erdei fülesbagoly néhány példánya nem vándorol el télre, úgy 
látszik, ez a szokásuk azóta általánossá vált.

Télen sokszor nagyobb csapatokban látható a ritka réti fülesbagoly, 
néha még tavasszal is előfordul egy-egy példány, de a költése nem bizo
nyított. A baglyok közül él még a Szigetközben a macskabagoly, a gyöngy
bagoly és a kuvik.

A ritka fekete harkály az utóbbi években egyre jobban szaporodik, 
és több helyen fészkel. Ez a csaknem varjú nagyságú, fekete tollú, piros 
fejtetőtollú szép madár egész évben itt tartózkodik. Erős rikkantását 
messziről meghallani. A röpte a harkályokra jellemző hullámos vonalú, 
így nem téveszthető össze a varjúval. Az irodalom adatai szerint régebben 
elsősorban öreg, odvas fákban költött, ma az egészséges nyárfák törzsébe 
is bevájja odúját, de kártétele ritka előfordulása miatt elenyésző. Sok 
a zöld küllő, a harkályoktól eltérő módon gyakran a földön keresi a táp
lálékát. Gyakori fészkelő a nagy fakopáncs, ritkábban fordul elő a kis 
és közép fakopáncs.

A csatornákat, holtágakat és tavakat szegélyező nádasok nagyon sok 
vízimadár otthonai. A szárcsa mindenütt nagy csoportokban fordul elő, 
úgy látszik, a környezetváltozásokhoz jól tud alkalmazkodni, emellett 
szapora, évente többször költ.

Veszély esetén hosszan fut a víz felett, és csak ritkán kap szárnyra, 
ekkor azonban kiválóan repül. Az utóbbi években télen a sirályokkal és 
kis vöcskökkel együtt megjelentek a folyók győri szakaszain, a csatornák 
beömlésénél keresték a táplálékukat. Láttam már háziludakkal együtt 
úszkáló és velük együtt a partra kisétáló szárcsákat, ez szintén jó alkal
mazkodását bizonyítja. A vízityúk gyakori fészkelő a Szigetközben, 
állandóan itt tartózkodik a kis vöcsök. Télen sokszor 10-20 is úszkál 
a győri hidak környékén, de tavasszal eltűnnek a város közeléből. A szi
getvilágban, a holtágak vizén gyakran látható a búbos vöcsök. Fészkét 
a vízre építi és növényekhez rögzíti, frissen kikelt fiatal fiókáit a hátán 
hordozza. A vöcskök gondos szülők, egész nap szorgalmasan halásznak 
és fáradhatatlanul hordják a hangosan siránkozó kicsiknek a táplálékot, 
még az anyányi fiakat is rendszeresen etetik. A hazánkban előforduló 
récefajok közül csak kevés költ a Szigetközben, de vonuláskor kedvenc 
helyük a Duna menti szigetvilág. Leggyakoribb fészkelő a tőkés réce. 
Fészkét nagyon változatos helyekre rakja, nemcsak a földre, hanem 
fűzfák odvába, kazlakra, elhagyott varjúfészkekbe, sőt még magaslesre is 
betelepedik. Tavasszal már korán elkezdenek párban járni, de a gácsér 
a fészkelés kezdetekor elhagyja a tojót, és más hímekkel, valamint a köl
tésből kimaradt tojókkal együtt kóborol. Az anya önfeláldozóan védi 
fiait, a közelükbe került embert vagy állatot vergődve, csapkodva 
igyekszik elcsalogatni. Nyár végén népes csapatokba gyülekeznek a vizek 
mentén. Ilyenkor nagy hanggal vannak, messziről hallatszik a hápogás,
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a fürdőzés zaja. Ha megriadnak, hatalmas robajjal kelnek szárnyra, 
mintha egy nagy motort gyújtanának be. Ősszel az itt élőkhöz csatlakoz
nak az északról érkezők, ekkor a tavakon, a Duna zátonyain sok ezer réce 
tartózkodik. A legelterjedtebb vízi vad, a tőkés réce adja a nyár végi, 
őszi vadászatok terítékének zömét. Hajnali kacsahúzások alkalmával 
gyakran 1-2 órán keresztül özönlenek a récék megszokott nappali tartóz
kodási helyükre, ilyenkor tudjuk csak elképzelni, hogy a szabályozás előtt 
milyen gazdag lehetett vízi vadban a terület. A barátréce és a böjti réce 
elszórtan fészkelnek. Valószínűleg költ nálunk a kanalasréce is, mert 
nyáron gyakran látható a tőkés récék között ez a jellegzetes, a végén 
kanálszerűén kiszélesedő csőrü madár. Az őszi-téli vonulókkal érkeznek 
meg a csörgő récék, nyílfarkú récék, kontyos récék, a fütyülő szárnyakkal 
villámgyorsan repülő kercerécék és több. más, ritkábban előforduló faj. 
A récékkel együtt tartózkodnak a Dunán a kis és nagy bukók csapatai. 
Főleg télen gyakori a kárókatona vagy kormorán, de az elmúlt időszakban 
már nyáron is megjelent néhány példány az Öntési-tavon. Ez a nagy 
testű, érdekes madár valamikor költött a Szigetközben, de amikor ki
vágták a fészkeit hordozó erdőt, nem választott más költőhelyet. A ná
lunk megjelenő példányok valószínűleg a kis-balatoni populáció el
kóborló egyedei.

Szeptember végén, októberben, ahogy hűvösödnek a napok, egyszer 
csak megszólalnak az égen a vonuló vadludak. Megérkezésük jelzi, hogy 
az északi tundrákon beköszöntött a tél, előle indultak délre a nagy ma
darak. Vándorútjuk közben, ha nem fordul nagyon hidegre az idő, 
sokáig elidőznek a Duna mellett. Legtöbben a vetési ludak vannak, de 
érkeznek nagy lilikek is. Nappal általában a vetéseken legelnek, közben 
egyszer-kétszer elrepülnek a vízre inni, majd ismét visszatérnek a föl
dekre. A csapatból néhány libának mindig magasan van a feje, éberen 
figyelnek, és ha valami gyanúsat látnak, riadtan kap szárnyra az egész 
csapat. Sötétedéskor beszállnak a mellékágak vizére vagy a Nagy-Duna 
zátonyaira éjszakázni. Felejthetetlen élmény az esti libahúzás, amely 
szerencsés esetben akár egy óra hosszat is tart. Mikor elcsendesedik a táj, 
elhallgatnak a nagy kakatolással beszállóhelyre igyekvő fácánkakasok, 
a récék is megfogynak a levegőben, felhangzik a vöröslő égbolt alatt 
az első távoli gágogás. Ahogyan közelednek a csapatok, úgy erősödik 
a hang, végül összefolyik a sokezernyi liba lármája. Ha minden nyugodt, 
néhány kör megtétele után leereszkednek a vízre, de ha meglődözik őket, 
a csapatok sokáig keveregnek a levegőben, míg zavartalan helyet nem 
találnak, ilyenkor egészen sötétben is tart a húzás.

Az utóbbi években ősszel rendszeresen megjelentek a szigetközi vize
ken a nagy termetű bütykös hattyúk. Ez a szép madár egykor fészkelt 
a területen, de századunkban végleg kipusztult. A most érkező, feltűnően 
szelíd példányok valószínű, hogy Nyugat-Európa vadaskertjeiből el
kóborló, emberhez szokott állatok. Néha egy-egy pár tavasszal sem 
megy el, hanem fészket rak, és kikölti tojásait. Először 1975-ben Moson
magyaróvárnál neveltek fel hat fiókát, azóta ez többször megismétlődött 
különböző helyeken. 1980 tavaszán például a lipóti holtág nádasában 
ült egy hattyú a fészkén. Lehet, hogy ismét meghonosodnak nálunk, ami 
abból a szempontból nem lenne előnyös, hogy ez az erős, agresszív madár 
esetleg más, gyengébb fajokat kiszorít a területről.

Hazánk legszínpompásabb madarai közül a jégmadár és a búbosbanka 
állandó lakója a Szigetköznek, néha látni lehet gyurgyalagot is, de ezek 
valószínűleg az őszi vonulók csoportjai. Érdekes és változatos alkatú és
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életmódú madarak tartoznak a lilealkatúak rendjébe. Nagy tömegben 
látható egész év folyamán a dankasirály, mégsem fészkel a területen. 
Télen a győri hidak környékén tartózkodnak sokszázas csoportokban, 
az emberek szívesen etetik őket, gyönyörködnek benne, ahogy látványos 
légi bravúrokkal kapják el a táplálékot. A téli hónapok alatt gyakran fel
keresik a szeméttelepeket, ahol a szeméthalmok között bőségesen találnak 
ennivalót. Tavasztól őszig a szigetek között és a szántókon, réteken tar
tózkodnak. A szántó traktort rendszeresen kísérik, és felszedegetik az eke 
által kifordított rovarokat, férgeket. A Nagy-Dunán télen megjelennek 
a nagy testű ezüstsirályok is. A piroslábú cankó és a billegetőcankó fészkel 
a Szigetközben, a többi cankófaj tavaszi, őszi vonuláskor tartózkodik csak 
itt. Erdeink titokzatos, szép madara a szalonka, tavaszi húzáskor rend
szeres vendég. Nappal a vizenyős, tocsogós területeket szegélyező fiata
losok környékén tartózkodnak, innen indulnak korrogva, pisszegve esti 
nászrepülésre. Nagyon szépek a tavaszi esték, mikor a rügyező bokrok 
között várjuk a madarat, és akkor sem csalódott senki, ha nem jutott 
lövéshez. A szalonka kis termetű rokona, a sárszalonka fészkel is nálunk, 
gyakran hallani fura, motorberregéshez hasonló hangját a rétek felett. 
Előfordul a nagy goda és a nagy póling, de költésük nem bizonyított. 
A lilék elsősorban vonuláskor jelennek meg a területen, csak a kis lile 
fészkelő faj. Gyakori a bíbic, a mély fekvésű réteken a földre rakja 
a fészkét. Világosbarna, sötéten foltos tojásait nagyon nehéz észrevenni. 
Fészekhagyó fiókáinak kitűnő a rejtőszíne, ha ellenség közeledik, le
lapulnak, és ha nem mozdulnak, szinte lehetetlen észrevenni őket. A szü
lők ilyenkor hangos jajgatással keringenek a betolakodó körül, a földre 
leszállva, szárnyukat húzva próbálják elcsalogatni a fiókák mellől.

Az utóbbi évtizedekben elterjedt balkáni gerle a Szigetközben is töme
gesen él, de nem szorította ki az őshonos vadgerlét sem, ezzel a fajjal is 
gyakran találkozunk. A nagy testű örvös galamb rendszeresen költ a 
területen, ősszel nagyobb csapatokba verődik össze, úgy kóborol.

Az őshonos fogoly és fürj állománya mostanában erősen csökken. 
Fürjét már csak elvétve lehet hallani, még ritkábban látni, a fogoly a teljes 
vadászati tilalom ellenére sem tud elszaporodni. Különösen nagy kárt 
okozott a foglyok között az 1977. évi nagy augusztusi jégeső, amely az 
Alsó-Szigetköz lassan gyarapodó fogolyállományát erősen megtizedelte. 
A vízjárta területen gyakran elpusztul a fészekalj, és a nagy táblákon gé
pekkel, vegyszerekkel dolgozó nagyüzemi mezőgazdaság sem teremt 
kedvező lehetőséget a fogoly számára. Jobban szerette a kis parcellás, 
vegyes kultúrával bevetett földeket, ahol nyugodtan fészkelhetett, és 
jobban megtalálta a táplálékát. A betelepített fácán jól alkalmazkodott 
a vízjárta szigetközi területhez. A mélyebb részekre rakott fészkeket 
elpusztítja ugyan a víz, de a sarjúköltés és mesterséges nevelés pótolják 
a veszteséget. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mesterségesen nevelt 
fácán vadászati értéke és tenyészértéke egyaránt kisebb, mint a vadfácáné, 
így ezek fokozottabb óvása több eredményre vezetne.

A madarak legnépesebb csoportját az énekesek alkotják. Változatos, 
érdekes társaság, sok rendkívül hasznos faj mellett akad néhány proble
matikus, mint például a vetési varjú. Ez a nagy testű, értelmes madár 
kiválóan alkalmazkodik a kultúrtájhoz, természetes ellensége nem lévén, 
fantasztikusan elszaporodott.

A század első felében végzett vizsgálatok még azt bizonyították, hogy 
főleg rovarokkal táplálkozik, és mint hasznos faj, védelmet kapott. Azóta 
megváltozott fő tápláléka, ma elsősorban hasznos növények magvait
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fogyasztja, ezzel tetemes mezőgazdasági kárt okoz, de nagy tömegei azért 
sem közömbösek, mert mint táplálékkonkurrensek más, gyengébb és a 
vadászatilag értékes fajok elől veszik el a táplálékot. Kiváló alkalmazko
dására több példát is felhozhatunk. így téli időszakban tömegesen tar
tózkodik a városokban, újabban már be is telepedik, például Győrben a 
kórház parkjában és a zajos vasúti pályaudvar és vidéki autóbusz-pálya
udvar közvetlen szomszédságában levő akácfákon is fészkel. A fegyverrel 
történő gyérítése nem vezetett eredményre, egyrészt hamar kitanulta 
a sörétlövés távolságát, és fegyveres embert látva, az egyébként bizalmas 
madár rögtön azon túlra menekül, másrészt a mai lőszerárak mellett 
mindenki meggondolja, hogy több száz patront varjúra lődözzön el. 
A fészektelepek zavarása, a varjúcsapdával történő létszámapasztás nem 
terjedt el hazánkban olyan mértékben,- hogy hatásos lehetett volna. 
Az eddig használt, phosdrinnal mérgezett tojás alkalmazása sem oldotta 
meg a varjúkérdést, kevés varjú pusztult el, ugyanakkor sok védett, ritka 
állat is áldozatul esett, ezért, teljesen jogosan, sokan kifogásolták ezt 
a módszert. Talán megfékezi a „fekete sereget” a most kidolgozott új, 
szelektív hatású méreganyag, amely más fajokra nem veszélyes, a varjút 
pedig elpusztítja.

A szürke varjú is szép számmal él a Szigetközben. Ez a faj veszedelmes 
fészekrabló és fiókapusztító, így sem vadászati, sem természetvédelmi 
szempontból nemkívánatos. Gyérítése nagyon nehéz, rendkívül figyel
mes, éber madár, nehéz lőtávolságra megközelíteni. Nálunk még az is 
hozzájárul ehhez, hogy ha egy lövést hallanak, azonnal átrepülnek a cseh 
oldalra, ha pedig ott háborgatják őket, visszajönnek. Szétszórtan fészkel, 
költés után a család még hosszú ideig együtt kóborol. Tavasszal, a már 
lakott fészek kilövése eredményes gyérítés lehet, de ezzel nagyon vigyázni 
kell, mert a varjúfészket gyakran elfoglalja a vörös vércse vagy az erdei 
fülesbagoly. A szelektív méreg alkalmazása remélhetően itt is beválik. 
Területünkön néha előfordul a szürke varjú nyugat-európai alfaja, a tel
jesen fekete tollú kormos varjú. A vetési varjútól elsősorban abban külön
bözik, hogy csőre vaskosabb, és az orrnyílások körül mindig tollas.

Hazánk nyugati részén húzódik a két alfaj elterjedésének határa, gyak
ran keverednek. A kisebb termetű, szürke fejű csókák sokszor a varjú
csapatokkal együtt kóborolnak. Erdőkben, parkokban álló idős, odvas 
fákban, hidak vasszerkezetében, épületek padlásán egyaránt szívesen 
fészkelnek. A mérgezések és a fegyverrel történő gyérítés miatt mosta
nában kevés a szarka. Régebben biztosan több élt a területen, mert 
Vámosszabadi mellett a határ egy részét ma is Szarkaágának nevezik. 
A mátyásmadár elszórtan költ, csak télen verődik össze nagyobb csapa
tokba.

A rigófélék közül az énekes és a fekete rigó a leggyakoribbak. A fekete 
rigó szintén jól alkalmazkodik, egyre gyakoribb a városokban. Sziget
közben szívesen rakja a fészkét az öreg fűzfák odvas részeibe, néha éveken 
keresztül ragaszkodik a fához, ilyenkor az újabb fészket a másik fölé 
vagy mellé építi. Télen nagyon sok fenyőrigó tartózkodik a területen, 
ritkábban lehet léprigót látni. A fecskék mindhárom hazai faja megtalál
ható Szigetközben. Míg a füstifecske és a molnárfecske az ember köze
lében fészkel, a partifecske a lösz- és homokfalak hiányában a szigetek 
vízszaggatta, meredek partjaiba vájja járatait és rakja fészkét. Sokszor 
megjárják szegények, mert a víz megemelkedése elpusztítja a fiókákat, 
de előfordult az is 1975-ben az Öntés-szigeten, hogy a telepet tartó egész 
partszakaszt elvitte az áradás.



Kedves és hasznos rovarpusztító madaraink, a cinegék mindenütt el
terjedtek, a leggyakoribbak a széncinege és a kék cinege. Az öreg fűzfák 
odvaiba rakják a fészküket, szinte mindegyik fában lakik egy-egy cinege
pár. Évente kétszer is költenek, a fészekalj 8—10 fiókából áll. A jó étvágyú 
kicsiket mindkét szülő szorgalmasan eteti, a megfigyelések szerint na
ponta szinte hihetetlen mennyiségű -  1000-2000 -  rovart hordanak 
a fészekbe. Ennek az adatnak a birtokában fel tudjuk mérni, hogy milyen 
mező- és erdőgazdasági hasznot hajtanak a cinegék. Mivel télen sem 
költöznek el, egész évben végzik rovarpusztító munkájukat, átkutatnak 
minden fát, kéregrepedést a táplálék után, a legrejtettebb bábot, hernyót 
is megtalálják. Igazán megérdemlik, hogy a sanyarú téli időszakban mi is 
segítsünk rajtuk, annál inkább, mert ez nem kíván túl sok áldozatot. 
A bizalmas kis madarak a településeket is gyakran felkeresik, a házak 
körüli fákra vagy az ablakba helyezett etetőket gyorsan felfedezik, és ettől 
kezdve rendszeresen odajárnak. Az olajos magvakon -  napraforgón, 
tökmagon -  kívül elcsipegetik a szalonnát, hájat, faggyút is. Vadászatok 
alkalmával, ha nagyvad esik, a zsigereléskor szoktam kérni egy-egy darab 
hájat, s otthon kiszegezem egy oszlopra, a cinegék hada jár rá, míg csak 
el nem fogy. Ilyenkor sokáig el lehet gyönyörködni bennük, mert míg 
a magvakat elviszik az etetőtől és valamelyik fán eszik meg, a hájdarabot 
a szemünk előtt csipegetik. Ha valaki kedvet érezne az etetéshez, egy 
szabályt feltétlenül be kell tartania: ha elkezdjük az etetést, egész télen 
folytatni kell, mert az odaszokott madarak már várják az eleséget, nem 
mennek el másutt megkeresni, és elpusztulhatnak.

A fészeképítés művésze, a függőcinege nem túl gyakori, de néha rá
akadunk zacskószerű, keskeny bejárattal ellátott fészkére a füzek vagy 
nyárfák lehajló ágain. Érdekes megfigyelni, hogyan építi a fészkét. 
A növényi rostokat rátekeri az ágra, a rostok közé a gyékény termésének 
a pihéit, a nyárfa és fűzfa magszőreit dugdossa. Először két nyílást hagy 
a felső részen, később az egyiket lezárja, és a másikból kialakítja a cső
szerű bejáratot. Bizalmas kis madár, az ember jelenléte nem zavarja 
túlságosan, változatlanul építgeti a fészkét vagy eteti a fiókáit.

A gébicsek közül a tövisszúró és kis őrgébics költ nálunk, a téli hóna
pokban megjelenik a nagy őrgébics is. A tövisszúró gébics fészkének 
közelében gyakran találni a kökény, galagonya vagy vadkörte töviseire 
felszúrt rovarokat, amelyeket ez a kis madár tűzött oda.

Az apró termetű énekesek, pintyek, sármányok, poszáták, zöldikék, 
rozsdafarkúak, mind gyakori fészkelők. Télen nagyon sok téli pinty 
tartózkodik nálunk, néha megjelennek a piros begyű és hasú süvöltők. 
Változatos a nádban fészkelő madarak csoportja, leggyakoribbak a nádi
rigó, nádi sármány, a különféle poszáták, hangos éneküktől harsog a 
csatornák, tavak környéke.

Lehetne tovább folytatni a sort, hiszen a Szigetközben előforduló 
közel 230 madárfajból csak néhányat említettem, de nem volt szándékom 
kimerítő fajlistát adni, elsősorban a legértékesebb és legjellemzőbb fajokat 
akartam bemutatni. Részletekre főként ott tértem ki, ahol ez a képekhez 
kapcsolódik. Sajnos, állandóan fogy a madárvilág élettere. A modern 
erdőművelés nem szívesen tűri meg az odvas, öreg fákat, emiatt egyre 
kevesebb lesz a fészkelőhely. A mezőgazdasági területeken levő bozó
tokat, fasorokat tűzzel-vassal irtják, pedig ezek sok madárfajnak nyúj
tanak menedéket. Emlékezzünk csak az előzőekre, hányszor említettem 
az öreg botlófüzeket mint fészkelőhelyeket, mégis egyre többet döntenek 
ki, pedig fájuk már semmire sem használható. Ezért sajnálok minden



egyes, ok nélkül elpusztított, tűz martalékául esett öreg fát, kiirtott 
bozótot, kivágott fasort. Bárcsak ne jutnánk el addig, hogy a madárfajok 
eltűnése és a fokozódó rovarinvázió miatt utólag igen drága árat kelljen 
mindezért fizetni. Példa már van rá, hogy Nyugat-Európában a korábban 
kiirtott bozótokat, vad- és madárrejtő helyeket állami támogatással újra 
betelepítik bokrokkal, fákkal, hogy az állatoknak megfelelő környezetet 
teremtsenek. Érdemes lenne erre jobban odafigyelni.

A szigetközi emlősök közül kevés faj van, amelyik olyan mértékben 
kötődne a vízhez, mint a legtöbb, itt élő madár. A nálunk előfordulók 
általában az ország más vidékein is megtelepedtek, hegyvidékeken, az 
Alföldön egyaránt. A szabályozás okozta változások és az egyre fokozódó 
vízszennyezés természetesen hatással voltak az emlősökre is, részben 
közvetlenül, részben közvetve, mert kevesebb lett a táplálék és a búvó
hely. Fokozatosan eltűnnek a halakat fogyasztó, a zavarást nehezen el
tűrő, a környezettel szemben igényesebb fajok, ugyanakkor mások terje
dőben vannak. Szinte kihalt már a vidra, alig látni vadmacskát, kipusztult 
-  ki tudja miért -  a betelepített és a Felső-Szigetközben valamikor gya
kori üregi nyúl. Nagyon megfogyatkozott a mezeinyúl állománya, úgy 
látszik, nem tud alkalmazkodni a nagyüzemi mezőgazdasághoz, a gépek 
közeledtére a menekülés helyett lelapul, és bizony gyakran elpusztul, 
a fokozódó kemizálás is károsítja. Az 1905-ben Csehszlovákiába betele
pített pézsmapocok rövid időn belül nagyon elszaporodott, és elterjedt 
egész Közép-Európában. Területünkön 1915-ben Moson megyében 
a Lajta-csatorna mellett lőtték az első példányt. Azóta az egész Sziget
közben megtelepedett, föld alatti járatait, lábnyomait mindenütt meg
találjuk a csatornák partján, holtágak és mellékágak mentén. Tartózko
dási helyét elárulja a víz partján levő sok kagylóhéj is, mert rágcsáló létére 
a növények mellett szivesen megeszi a kagylókat, csigákat, vízibogarakat 
és a halat. Szürkületkor és éjszaka hagyja el a föld alatti járatát, de zavar
talan helyen nappal is gyakran lehet látni a vízben úszkáló vagy a parton 
táplálkozó állatot. Prémje értékes, ezért vadásszák, de fogják drótvarsával 
és úgy is, hogy járatait kiássák, és a menekülő pockot agyonverik. A var
sával fogott vagy kiásott állatok prémje értékesebb, mert nem szaggatta 
meg a sörét. Valamikor a hód is élt hazánkban, a XVIII. századbeli fel
jegyzések a Lajta, Duna és Rábca menti előfordulásáról írnak, de azóta 
teljesen kipusztult. A magas ártéren, a víztől ritkábban látogatott része
ken sok ürge él. Különösen népes csoportjai találhatók a dunaszegi holtág 
közelében levő nagy réten, itt akármerre nézünk, mindenütt ott mozog
nak ezek a mutatós, fürge kis rágcsálók. Veszély esetén hangos füttyen
téssel riasztják társaikat, ilyenkor villámgyorsan eltűnnek föld alatti 
járataikban, de ha mozdulatlanul megállunk a lyuk mellett, rövid időn 
belül megpillanthatjuk a kíváncsian kileselkedő ürgét, amely később 
ismét előbújik. A hörcsög ritkább a Szigetközben, én az elmúlt évtized
ben még nem is találkoztam élővel, csak az úton láttam néhányat elgá
zolva. A mókus inkább a felső-szigetközi erdők lakója, de itt sincs sok, 
az egész területen rengeteg a mezei pocok és az egér.

Nincs adat róla, hogy a farkas mikor tűnt el a területről, de az ismert, 
hogy a régi pásztorok sokat hadakoztak a csorda körül ólálkodó ragado
zóval. A vízjárta területen meglepően sok a róka, pedig áradáskor hamar 
megtelik a kotorék vízzel, ilyenkor kénytelen otthagyni a lakását. A csa
tornák partján, az árkokban, az erdőkben és gyakran a szántókon is meg
találhatók a rókavárak, melyek előtt tavasszal gyakran meg lehet lesni 
a játszadozó rókakölyköket. A fiatal rókák még nem bizalmatlanok, egé-
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szén közeire bevárják az embert, de ha az anyjuk észreveszi, hogy fel
fedezték a fiait, biztos helyre menekíti őket. A róka közismert ravaszsága 
ellenére néha nagyon ostobán tud viselkedni, volt rá eset, hogy csaknem 
nekem szaladt a hajtás elől menekülő róka, olyan közeire jött, hogy akár 
kézzel is elérhettem volna, mire észrevett és megugrott. Kevesen tudják, 
hogy a róka nagyon jól úszik, a farkát kinyújtja, s azzal kormányozza 
magát a vízben. A néha fellépő veszettség és a vadállomány védelme miatt 
tűzzel-vassal irtják mindenütt, pedig kell a róka a területre, a természetes 
kiválogatás egyik végrehajtója, mert elsősorban a gyenge, beteg vadat 
fogja meg, s ezzel esetleg megakadályozza egy járvány kitörését. Persze 
van egy határ, amin túlszaporodni nem szabad hagyni, de legalább akkora 
baj volna teljes kiirtása.

A hírek szerint a Nyugat-Európába betelepített mosómedve gyorsan 
szaporodik és terjed kelet felé, megjelenése bármikor várható a szigetközi 
erdőkben. Ugyancsak terjeszkedőben van a nyestkutya, ezt már többen 
is látni vélték, de bizonyító példány még nem került kézre. Megfogyat
kozott a borz a területen, bár az évek óta tartó védelem hatását lassan 
lehet érezni. A tojásmérgezések idején gyakran lehetett elpusztult borzot 
találni, ha ezt a dúvadapasztó módszert beszüntetik, talán még vadászni 
is lehet ismét rá, annyira elszaporodik. A kisragadozók gyakoriak a 
Szigetközben, de ritkán lehet velük találkozni, apró termetük, fürge 
mozgásuk miatt nehéz észrevenni őket. Él a területen görény, nyest, 
hermelin és menyét. Különösen kedvelik az öreg füzeseket, a fák odvai- 
ban kitűnő búvóhelyeket találnak. Sok a vakondok, még a vizek partján 
is láthatók vakondtúrások, mindenütt gyakoriak a cickányok és a sün. 
A denevérek számos faja él itt, az esti szürkületben mindenfelé láthatók 
a fáradhatatlanul vadászó kis állatkák.

A nagyvad közül a legrégebben az őz él a Szigetközben, már a múlt 
századi monográfiák is mint állandó vadat emlegetik, és változatlanul ez 
a faj a legelterjedtebb a hullámtéren és a kultúrtájban egyaránt. Gya
koriak a 20-30 darabból álló csapatok, vadásznyelven rudlik. Az állo
mány minősége nagyon változó, minden évben lőnek több szép, érmes 
agancsot viselő bakot, de mellettük igen sok a gyenge trófeát növesztő 
selejt. Az őz jól alkalmazkodik a vízhez, a mellékágakat, csatornákat 
ügyesen átússza. A nagy áradások mégis sokat elpusztítanak, mert 
ilyenkor ösztönösen a hullámtér magasabb részeire menekülnek, és 
mikor itt is utoléri őket a víz, gyakran már nem tudnak kiúszni a rohanó 
áradatban a töltésen túlra. Télen nagy biztonsággal mozognak a folyó 
jegén. Egy alkalommal megfigyeltem, hogy az egyik szigetről kifelé 
igyekvő őz először óvatosan megnyomkodta a jeget a lábával, szinte 
kipróbálta, hogy megbírj a-e, s csak miután erről meggyőződött, indult 
meg óvatosan a túlpart felé.

A szarvasról a múlt században még úgy írtak, hogy nem állandó vad 
a Szigetközben. Az akkori feljegyzésekben azt olvashatjuk, hogy ha 
a vadászatok alkalmával a Bakonyban megriasztják, eljuthat a Dunáig. 
Századunkban már véglegesen megtelepedett és elszaporodott a Duna 
menti erdőkben, népes és jó minőségű állomány alakult ki. Az év nagy 
részében az ártéri erdőkben tartózkodnak, és csak táplálkozni járnak ki 
a mezőgazdasági területre. Az ármentesített részen legfeljebb akkor 
töltenek hosszabb időt, ha az árvíz kiszorítja őket a hullámtérből vagy 
a nagy bozótok, kukoricatáblák már biztos védelmet nyújtanak. Rejtetten 
élnek, a téli időszaktól eltekintve nappal ritkán láthatók fedetlen terepen, 
csak szürkületkor mozdulnak ki a takarásból, hajnalban pedig rendszerint



118



141. Erdei fülesbagoly tojásai 
szarkafészekben

142. Frissen kikelt erdei fülesbagoly 
fióka

143. Erdei fülesbagoly a fészkén

144. A felcseperedett kisbaglyok 
kiülnek a fészek szélére

145. Idősebb korban a bagoly fiák 
messze elmászkálnak a fészektől

146. Haragos kisbagoly





147. Rókakölykök a kotorék 
bejáratánál

148. Figyelő nyári bundás hermelin

149. Lapuló mezeinyúl

150. Ürge

151. Borz



122



152. Őzek

153. A z őz kitűnően úszik

154. Erős agancsú fiatal őzbak

155. Rohanó őzsuta



még sötétben visszaváltanak. Télen viszont gyakran egész nap kinn látni 
a szarvasokat a vetéseken, a kukorica- vagy cukorrépatarlókon. Ilyenkor 
hatalmas -  nemritkán 100-150 darab tehénből, borjúból és fiatal bikából 
álló -  csapatok verődnek össze. Az idősebb bikák külön járnak, még 
ekkor is csak ritkán mutatkoznak. Nehéz nálunk szarvast fényképezni 
nemcsak nyáron, de még télen is, mert a csapatot vezető, tapasztalt 
vezértehén rendkívül éber, a sík területen adódó gyér takarás miatt hamar 
észreveszi az embert, és mielőtt akár csak egy képet is lehetne készíteni, 
meglódul az egész társaság. Szégyen, de bevallom, hogy igazán nagy 
bikát még nem láttam életben, legfeljebb akkor, mikor a koponyája már 
ki volt főzve -  hiába, ehhez igen nagy szerencse és rengeteg idő kell. 
Példa a szerencse szerepére -  egy német vendégvadásszal megérkezett 
a fia is, aki szarvast szeretett volna fotózni. Kimentek a területre, világos 
nappal kisétált a fiú elé egy szép bika, szakadásig fényképezte. Másik 
történet -  barátom jelezte, hogy az egyik lesnél még a késő reggeli órák
ban is mindig kinn látni egy bikát. Másnap hajnalban négy órakor már 
fenn ültem a lesen, természetesen még egy egeret sem láttam. Aznap 
délután megérkezett a vendégvadász, átöltözött, kényelmesen kiment 
az én lesemre, a szarvas kiállt eléje világos nappal, félóráig nézegette, 
és utána meglőtte.

A megriadt szarvas nagyon bután viselkedik, ha egyszer megindul, 
nekifut az autónak, fellöki az útjába kerülő embert. Sokszor csak a sze
rencsének volt köszönhető, hogy ilyenkor nem történt komolyabb baj, 
mint egyik barátom esetében is, aki úgy úszta meg a súlyos sérülést, 
hogy hirtelen előrehajolt, és a rohanó szarvas átugrott felette. A szeptem
beri szarvasnász alkalmával az egyébként óvatos vad nappal is többet 
mozog, zavartalan helyeken már egészen korán, délután 4—5 óra körül 
megkezdődhet a bőgés, de nem ez a tipikus, általában a hajnal és az este 
a bőgés fő időszaka. Csodálatos élmény, amikor a már hűvösödő időben, 
a laposokat elfedő vékony ködök felett, szinte lebeg a táj, és megszólal 
a bikák hangja. A szarvasbőgés hangulatához talán csak a tavaszi, sza
lonkaváró esték hasonlíthatók.

A megnövekedett szarvaslétszám miatt esetenként jelentős az erdő- 
gazdasági és mezőgazdasági vadkár. Ez utóbbi főleg azokban az években 
nagy, mikor a hosszan tartó magas vízállás miatt a hullámtér egész vad
állománya kinn van az árvédett területen.

A vaddisznó szinte napjainkban, az 1960-as évek elején jelent meg a 
Szigetközben, de az azóta eltelt két évtized alatt nagyon elszaporodott 
az egész területen. Úgy látszik, hogy a nagyüzemi gazdálkodás teremtette 
új viszonyok kedvezőek a vaddisznó számára, mert míg a század elején 
általában a sűrű erdőségek rejtetten élő vadja volt, ma nemcsak a Han
ságban és a Duna mentén terjedt el, hanem az Alföldön is. Igaz, hogy 
a sok száz holdas kukoricatáblákban legalább olyan zavartalanságot talál 
a betakarításig, mint az erdőben, még kihajtani sem lehet innen. Mos
tanában tapasztalható, hogy a vaddisznó ivarzási ideje meghosszabbo
dott, ennek eredményeként találtunk már január 4-én is kb. egyhetes 
kismalacot éppúgy, mint április végén. A disznó nem fél a víztől, ki
tünően úszik, hajtásokban számtalanszor láttam, amikor széles mellék
ágakon úsztak át. Talán még később indul táplálék után, mint a szarvas, 
ezért nappal legfeljebb csak akkor kerül szem elé, ha megriasztják.
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AZ EMBER ÉS A TÁJ



A vizek uralta területen sok veszély fenyegette az embert, de a táj ugyan
akkor bőségesen adta az élelmet, faanyagot, és védelmet is nyújtott az 
idegen hadakkal szemben. A Szigetközben szórványosan előkerült leletek 
azt bizonyítják, hogy régtől lakott, de a víz felszínformáló munkája miatt 
nem maradt fenn gazdagabb emlék erről, s ami előkerül, arról sem tudni, 
hol fekhetett eredetileg, honnan szállította ide a víz.

Az emberi élet első nyomai a kőkorszakból származnak. Ásványrárónál 
kőbaltákat találtak. Az i. e. 2500 körüli rézkori és a gazdag bronzkori 
leletek azt bizonyítják, hogy a Duna mente folyamatosan lakott lehetett. 
A vaskorszakban itt élt ismeretlen nép emlékei is előkerültek, ennek 
a korszaknak a végén jelentek meg az illírek a területen. Őket a kelták 
követték, majd a római birodalom harcosai hódították meg Pannóniát 
és jutottak el a Dunáig. A kutatók véleménye szerint a provincia határa 
a Mosoni-Duna volt, Szigetközben legfeljebb őrhelyeket létesítettek. 
Ezt bizonyítja, hogy Bácsán, Véneken, Szentpálon és Győrújfalun római 
pénzeket találtak, ezek a települések a Mosoni-Duna közvetlen szom
szédságában vannak. Feltételezik, hogy Pannóniában előkerült, Galliából 
származó edényeket és más tárgyakat a Dunán szállították ide. A római
akat a hunok követték, őket pedig germán törzsek váltották fel. Az avarok 
568-ban jelentek meg a területen, itt éltek egészen a honfoglalásig. Köz
ben szláv népekkel keveredtek, őket találták itt a magyarok 896-ban. 
A halászó, vadászó, állatokat tartó magyarok számára nagyon kedvezett 
a táj, a Szigetközben Huba és Lél törzsei telepedtek meg. A monda sze
rint ekkortájt, 990 körül érkeztek ide Hederich (más források szerint 
Héder) és Wolfger hamburgi kereskedők (vagy grófok) 40, illetve mások 
szerint 300 vitézzel, és felajánlották szolgálataikat Géza fejedelemnek, 
aki a Szigetközt adományozta nekik. A mai Hédervár helyén telepedtek 
le, és ott favárat építettek. A hiteles adatok másként írják le az eseményt. 
Eszerint a két német lovag II. Géza királyunk uralkodásának idején, 
1141 vagy 1142-ben érkezett hozzánk, nem Hamburgból, hanem a 
Graztól délre levő Wildon városából, s ekkor telepedtek meg a területen. 
Hédervár ekkor már valószínűleg lakott hely volt, nevét viszont minden 
bizonnyal Hédertől kapta, akinek leszármazottai, illetve családja egészen 
a felszabadulásig a legnagyobb földbirtokosai voltak a Szigetköznek. 
A halászat, vadászat mellett egyre inkább terjedt a földművelés, sorra 
keletkeztek a faluk. A legrégebbi település, amelynek létezését írásos 
emlék őrzi 1093-ból: Vének, a Mosoni-Duna és a Nagy-Duna torkolatá
nál. Az emberek a magasabban levő területeket keresték, ahol védve 
voltak az árvizektől, s itt telepedtek le. A XII. században létesült Darnó, 
Zseli, 1208-ból említik Kimiét (kém-les szavakból származhat a név), 
1216-ból Lipótot. A szigetközi faluk gyakran kényszerültek arra, hogy 
áttelepüljenek, mert a Duna szeszélyes medervándorlásai elpusztították 
a korábbi települést. A vizek védelmet is nyújtottak, de az ellenséges 
hadak pusztítását gyakran így sem tudták elkerülni az itt élő emberek. 
Már 1241-ben Frigyes osztrák herceg csapatai dúlták fel Szigetközt, 
utánuk, még ennek az évnek a telén, a tatárok keltek át a befagyott Dunán, 
és pusztítottak a területen. 1271-ben Ottokár cseh király csapatai jelen
tek meg, majd belső háborúskodások, pártütések után a török tört be 
sokszor Szigetközbe, Győr vagy Bécs felé vonultában. Erre rendszerint 
télen került sor, amikor a befagyott vizeken könnyedén át tudtak kelni. 
1529, 1594, 1683 a török hadak dúlásának emlékezetes dátumai. A há
borús évszázadok során sok falu végleg megszűnt, így Eszterghő, Olcsva, 
Szava, Fájsz, Rátk stb., az emberek a hadak elvonulása után sem építettékm .  Magasles



újjá őket. Az ellenség által legyilkolt vagy elmenekült lakosság helyére 
az elnéptelenedett területekre idegen ajkú telepeseket is hoztak. így 
kerültek ide 1528 vagy 1532-ben a Horvátkimlén ma is élő, nyelvüket, 
szokásaikat azóta is őrző horvátok, a mai mosonmagyaróvári járás nyu
gati részén élő németek, 1656-ban pedig Dunaszentpálra a szlovákok. 
1809-ben francia megszállás következett, néhány francia katona itt ma
radt, és Halásziban telepedett le.

Még a XVIII-XIX. században is keletkeztek új települések, ezeket ma 
Dunasziget néven ismerjük. A csallóközi Vajka és Süly községek itteni 
határrészeire költözött emberek alapították Cikolaszigetet, Keszölcésnek 
a Duna jobb partján levő területén jött létre Sérfenyősziget, és Doborgaz 
község szigetközi határrészén alakult ki Doborgazsziget. Az első világ
háború után az anyaközségek Csehszlovákiához kerültek, 1921-ben a 
magyarországi településekből megalakultak az önálló faluk. Ezeket 
1968-ban egyesítették, s a Dunasziget nevet kapták, de a falut jelző 
táblán -  nagyon dicsérendő módon -  ott szerepel a régi név is, például: 
Dunasziget-Sérfenyősziget stb. így az ésszerűség diktálta közigazgatási 
összevonás ellenére nem tűnik el a régi falunév sem. A Duna főága vala
mikor Kiliti-Halászi-Püski irányában folyhatott, ez volt a közigazgatási 
határ is Pozsony és Mosony vármegyék között. Csak 1884-ben a VII. te. 
csatolta Mosony megyéhez Kiliti, Kisbodak, Püski, Darnó, Zseli, Lipót 
és Remete községeket. Valamikor Szigetköz három vármegyéhez tarto
zott, mert az alsó rész már Győr megye volt, ezért nagyon nehéz a terü
letről mint földrajzi tájegységről adatokat gyűjteni.

„Halász, vadász, aranyász ..

Ismerkedjünk meg azzal, hogy a nép hogyan használta ki a vízi világ 
nyújtotta ezernyi lehetőséget, mert míg egyrészt küzdött a hatalmas 
folyammal, másrészt a vízből, a víz hátán élt, ez adta számára az élelem 
egy részét, a vízen kereste kenyerét.

A vízhez és tájhoz kötődő régi mesterségek a szabályozásig virágoztak, 
mint a halászat, aranyászás, a népi vadászat ezernyi formája, a nádvágás, 
csikászat, pióca-, rák- és teknősgyűjtés, tojásgyűjtés, vesszőfonás, mé
hészkedés. Híresek voltak a szigetközi vízimalmok, hajóvontatók, révé
szek, pásztorok, akik a szigetek dús füvén legeltették állataikat, s egyik 
szigetről a másikra úgy úsztatták át a csordát. Ennek, a részben már le
tűnt világnak az emlékét csak a nagyon öreg emberek és egy-egy könyv 
őrzi. Szigetköz néprajzának jeles és avatott kutatója, e táj szülötte, 
Dr. Timaffy László írásaiból megismerhetjük az itt kialakult szokásokat, 
foglalkozásokat, olvashatunk az emberek életéről, a tudós pásztorokról, 
a nép dalairól.

Mikor eljegyeztem magam Szigetközzel, kezdetben az a szándék vezé
relt, hogy megörökítsem a vízi világ maradványainak hangulatát, az itt 
található növényeket és állatokat. Úgy éreztem, hogy a rendelkezésemre 
álló idő ehhez is nagyon kevés, és mereven ragaszkodtam a kitűzött 
programhoz. Az évek során viszont egyre többször találkoztam a táj, 
az élővilág és az emberek közti elszakíthatatlan kapcsolatokkal, így szinte
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akaratlanul figyelni kezdtem a halászokat, pásztorokat, az erdészeti dol
gozók munkáját, részt vettem a vadászatokon, a halászatokon. Megismer
kedtem sok emberrel, tanultam tőlük a szigetek, Duna-ágak neveit, a régi 
szerszámok használatát, érdeklődtem mai életük iránt, és közben át
alakult a tájhoz fűződő kapcsolatom, úgy érzem, most kezdem csak igazán 
ismerni Szigetközt.

Lehet, hogy az olvasó már bosszankodik, hogy ismét azzal kezdem, 
amint eddig is többször, hogy a víz határozta meg a tájban az ember 
életét is, de itt valóban a kezdet és a vég egyaránt a víz volt. Az itt élő 
emberek legrégibb mesterségeiről sok, máig fennmaradt népdal is meg
emlékezik. Ismerjünk meg egyet, s azután vegyük sorra, hogy az ott 
felsorolt foglalkozások hogyan élnek ma.

„Halász, vadász, aranyász 
Üres zsebbe kotorász 
Ha szegény is vígan él 
Egész nap csak vizet mér.”

Kezdjük hát a halászokkal. Amióta ember él a Szigetközben, azóta 
volt halászat is. Az ezernyi vízfolyásban a halak tömegei éltek, csak ki 
kellett érte nyújtani a kezét. Utánpótlás volt bőven, a sekély, langyos 
vizű mellékágakban milliószámra nevelődött az ivadék.

A halbőség emlékét is őrzi népdal:

„Zátonyi Dunának 
Sok hal van a vízibe,
Gyere kisangyalom 
Szedjük ki belőle.”

A szabályozáskor megszűnt ez az ideális állapot, megkezdődött és 
azóta egyre tart a halállomány pusztulása. Sólymos Ede A dunai halászat 
című könyvében így ír erről: „A hajózóút biztosítását és a jégtorlaszok 
keletkezésének megakadályozását alapjában megoldották ugyan, de a 
természetes vízi halászatra majdnem végzetes csapást mértek.” Nemcsak 
az érintett Felső-Duna-szakaszon, hanem innen lefelé kb. 200 kilomé
terig, mert a szigetközi „halbölcsők” hatása kb. ilyen távolságig terjedt.

A halászat joga változott a történelem során. A kezdeti szabad halászat 
után kialakult a halászat feletti magántulajdon is, ekkor a vizek menti 
területek birtokosai vagy más személyek voltak a halászat jogának bir
toklói. A halászatból élők, vagyis hivatásos halászok mellett általában 
mindig halásztak a víz menti emberek, pásztorok, földművesek, aranyá
szok is, ezt bajos lett volna eltiltani. Az ilyen mellékfoglalkozású emberek 
mai utódai a sporthalászok, illetve horgászok, akik sokszor többet köl
tenek a felszerelésre, engedélyre, mint a kifogott hal értéke. A régi céhes 
halászok utódainak lehet tekinteni a szövetkezetbe tömörült, közösen 
dolgozó halászokat.

A népi halászat sok szerszáma eltűnt már, csak az öregebbek emlé
keznek rá, milyenek voltak, hogyan lehetett velük dolgozni. Nem hasz
nálják a millinget vagy billegőhálót, pedig valamikor kedvelték a sziget
köziek. Nagyon szerettem volna látni ennek a szerszámnak a használatát, 
ezért a kedvemért két cikolaszigeti halász, id. Lévai Elek és fia összerak
ták, és megmutatták, hogyan halásztak vele valamikor. A milling olyan, 
mint egy nagy kanál, egy kb. 2 m hosszú nyélbe két hajlékony fűzágból



készült, egymásra merőlegesen álló, ún. köröm van beleerősítve. Erre 
feszítik ki a négyszögletes hálót. A csónakot orral a part irányába állítják, 
s úgy csorognak lefelé, a szerszámot pedig a csónak mellett a part felé 
fordított nyílással merítik a vízbe. A mozgástól megzavart halak a mély 
víz irányába menekülnek, és belekerülnek a hálóba. A halász keze a ki
feszített hálóhoz ér, érzi az ütődést, a millinget úgy fordítja, hogy a nyí
lása a víz felszíne felé nézzen, majd kiemeli, és a benne levő halat bebo
rítja a ladikba. Lévai Elek elmondta, hogy fiatal korában sok halat fogott 
a millinggel.

A dobóhálót szinte senki nem használja már a szigetközi halászok 
közül, legfeljebb ha a szövetkezeti halastavakból akarnak néhány halat 
vizsgálat céljára kifogni. Igaz, hogy nehéz volt a háló és kemény munka 
volt a használata is, hiszen az ólommal nehezített kerek háló 6-8 kilo
grammot nyomott. A szigetköziek úgy dobták, hogy egy ólmot a foguk 
közé szorítottak, majd hirtelen lendülettel kidobták a hálót, az kör alak
ban szétnyílt, és így süllyedt a vízbe, ezután a bal kézre erősített zsinórral 
húzták fel. Ha a halász nem a kellő pillanatban eresztette ki a foga közül 
az ólmot, a nehéz háló elvitte a fogát is; ha véletlenül beakadt a háló a 
kabátgombba, akkor bizony megfürdött az illető, mert a súlyos szerszám 
berántotta a vízbe. Ma már a kisszerszámos halászoknak nincs is ilyen 
hálójuk, pedig az idősebbek még értenek a kezeléséhez. A tapogató 
valamikor gyakran használt készség volt, de éppúgy nem használják, 
mint a vejszét vagy a cégét. A varsa és a tápli máig fennmaradtak. A tápli 
vagy kávás merítőháló a nem hivatásos halászok kedvelt eszköze, sokan 
meregetik vele a vizet. Több változata ismert, van, amit szabad kézzel 
emelgetnek, s van olyan is, amit ágas fára támasztanak, így használják. 
A tápli egy hosszú nyélből és az ehhez erősített, lefelé lógó, egymásra 
merőlegesen álló két hajlékony füzfaágból (körömből) áll. A körmökre 
erősítik a hálót, amelyet beleengednek a vízbe és időnként kiemelik, 
a háló felett úszó hal ilyenkor megfogódik. Nem lehet vele nagy zsák
mányra szert tenni, de áradáskor, amikor a hullámtérbe befelé igyekszik 
a hal, a megfelelő helyen szépen lehet vele fogni. Áradáskor a hullámtér 
mélyebb részeit, a vízfolyás irányába eső ágakat varsával vagy rekesztő- 
hálóval el szokták rekeszteni, ilyenkor ott mozog a hal, jó fogás adódik. 
A kubikokat, laposokat árvíz után kis kerítőhálóval húzzák meg, a kinn 
rekedt halak nagyját kifogják vele. Persze ez a nagyja leginkább keszeg, 
de legalább jóízűek, nem fenolosak, mert a kiöntés megtisztult vizében 
elmegy a szaguk.

A Győr környéki vizeket ma az „Előre” Halászati Szövetkezet ha
lássza. A szövetkezet 1945-ben alakult, jelenleg 55 tagja van, de közülük 
23 már nyugdíjas vagy más okokból nem halászik rendszeresen. Motor
csónakkal járják a vizeket, szerszámaik a tükörháló, rekesztőháló, kerítő
háló és a varsa. Újabban az elektromos halászgépet is használják, ez 
12 voltos teleppel működik. Az áram pár másodpercre elkábítja a hala
kat, ezalatt ki lehet őket szedni a vízből. Korábban sok vád érte az 
elektromos halászatot, erre fogták a halállomány csökkenését.

A szövetkezetben azt tapasztalták, hogy a rövid kábulat nem káros 
a halakra, rendszeresen alkalmazzák még az ikrás anyaállatok kifogá
sakor is.

A szövetkezet a Szigetközben a Mosoni-Dunát, a Nagy-Dunát, a 
Szavai-csatornát, a Zátonyi-Dunát és a Nagybajcsi-tavat halássza. 1980- 
ban ezekből a vizekből a következő zsákmányhoz jutottak:
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Ponty Busa Amur Harcsa Csuka Süllő Kárász Compó Angolna Kecsege Márna Ön Vegyes
fehérhal

kilogramm
19242 6 406 273 601 2103 1544 1056 10 24 102 5051 1011 102216

168. Öreg halász

169. Halásztanya

A Nagy-Dunából 112020 kg, a Mosoni-Dunából 3368 kg halat fogtak, 
a betelepített holtágakból és tavakból 24 324 kg volt a zsákmány. 1980-ban 
összesen 139 712 kg halat fogtak a szövetkezeti halászok, ez valamivel 
kevesebb az előző évi eredménynél, ami 147080 kg volt. A fehérhal 
legnagyobb része keszeg, ebből van a legtöbb a Dunában. Meg kell 
jegyezni, hogy a fogásmennyiségek nem mutatják pontosan, hogy melyik 
faj milyen gyakori, mert az eredményt a használt szerszám nagyon be
folyásolja, vagyis egy bizonyos szerszámmal egyes fajokat jól, másokat 
nem vagy alig lehet kifogni.

A szövetkezet melléküzemágként gombokat is készít. A nagybaj esi 
gombüzem 1957 és 1967 között kagylóból, majd ezután műanyagból 
gyártotta a gombot. Az első 10 évben külön kagylóhalász brigád látta el 
az üzemet alapanyaggal. A kifogott kagylókat megfőzték, a testük jó 
állati takarmány volt, a teknők használhatatlan maradéka megőrölve 
a baromfitelepekre került, a mészszükséglet fedezésére használták. Mikor 
a műanyag gombok divatba jöttek, az üzemek visszamondták a rendelé
seket, így át kellett állni a keresett műanyag gombok készítésére. A szö
vetkezetnek Foton is működik egy hasonló üzeme. A bevétel a divat
gombokból 15-20 millió forint évente.

A hivatásos halászok mellett ún. kisszerszámos halászok is dolgoznak 
a vizeken. Évente kb. 180-200-an váltják ki az engedélyt, s a megye egyéb 
vizei mellett a Szigetközben is halásznak. 1978-ig a varsa, a milling, 
a tápli és a dobóháló volt a szerszámuk, ma viszont csak a tápli használatát 
engedélyezik, a többi tilalmazott eszköz lett.

A vizek mellett élő emberekben változatlanul él a halászszenvedély. 
Sokan értenek még a hálószövéshez, gyakran láttam, hogy a csorda mel
lett, a faluk szélén fonják a hálókat. Létezik néhány -  természetesen til
tott -  halászati mód, amelyet titokban űznek, mint őseik évszázadokon 
keresztül. Egy ilyet sikerült megismernem, ez pedig a hurokkal -  vagy 
ahogyan itt nevezik, tőrrel -  történő halfogás. Egy barátom, aki gyerek
korában szenvedélyes tőröző volt, kérésemre megmutatta ezt az egyszerű, 
de nagy ügyességet kívánó és eredményes módszert. A készség egy hosszú 
botból és a végére erősített rugalmas dróthurokból áll. Csak ott használ
ható, ahol olyan sekély és tiszta a víz, hogy a halat meg lehet látni benne. 
Elsősorban csukát fognak így, mert hosszú testéről nem csúszik le a 
hurok, de az ügyesebbek sügért, keszeget és pontyot is tudnak tőrrel 
fogni. Mikor a sekély vízben meglátják a halat, ami az egész módszerben 
a legnehezebb, a lazára engedett hurkot óvatosan ráhúzzák, majd hir
telen mozdulattal kirántják a vízből. Mikor már a hurok körülötte van, 
ritkán menekülhet a hal.

A horgászat is régi halfogási módszer volt, ma a hivatásos halászok 
ritkán foglalkoznak vele, annál kedveltebb a sporthorgászok körében. 
A horgászok száma kb. 7000 a megyében. A szigetközi Duna-ágak, 
főleg Ásványrárón és Bagamérban, valamikor messze földön híres hor
gászvíznek számítottak. Még most is előfordulnak nagy fogások, de ezek 
meg sem közelítik a régebbi eredményeket. Érdekes, hogy az egyre
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rosszabb lehetőségek ellenére állandóan szaporodik a horgászok tábora. 
Talán nem is a fogás az érdekes, a lényeg az, hogy ki lehet menni a vízre, 
élvezni a csendet, a jó levegőt, lesni a természet ezer titkát -  és ha még 
hal is akad a horogra, az a ráadás. Ez is olyan szenvedély, mint a vadászat, 
mert mi mással lehetne magyarázni, hogy esőben, fagyban, tűző napon 
egyaránt ott ülnek a horgászok a vizek partján. Vadászatok alkalmával, 
ha cudar rossz időben találkozunk valakivel a határban, tudjuk, hogy 
csak horgász lehet az illető, mert rajtunk kívül csak ők csinálnak olyan 
bolondságot, hogy kinn fagyoskodnak, ahelyett, hogy a meleg szobában 
pihennének.

A régi halászok nem voltak gazdag emberek, sokat vesződtek, forgandó 
volt a szerencse -  de nem tudtak elszakadni a vizektől, a szabad termé
szettől. Az egyik, nagyon öreg halász ezt úgy magyarázta nekem, hogy: 
„Nem vagyok rászorulva, de azért lerakom a tíz varsámat, mert ez olyan 
szenvedélyem, mint magának a fényképezés.” Az ún. „mezzei emberek”, 
akiknek nem volt földjük, egész évben a határt járták, abból éltek, amit 
a természet adott. A vizekből rákot, csíkot, teknőst, piócát szedtek, 
a szabályozás előtt bőven volt mindegyikből. Ma bizony nehezen élnének 
meg ebből, el is tűntek a vízi világgal együtt.

„Sokat fárad a vadász...” -  tartja a szigetközi mondás, és ez még 
ma is igaz. A vadászat egyidős az emberrel, a legősibb kapcsolatot jelen
tette a természettel. A kezdeti szabad vadászatot a vadászati jog magán- 
tulajdona váltotta fel, ettől kezdve kétféle vadászat létezett. Egy legali
zált, hivatalos és mellette a területen élők gyakorolta, nem törvényesített 
vadfogási módok. Remete község 1765. évből származó urbáriomában 
a vadászati jogról a következőket olvashatjuk: „Uladislaus [Ulászló] 
ötödik Decretumának 18-ik Art. úgyszintén 1729-ig esztendőnek 22-ik 
Art. szerént minden vadászat és halászat egyedül az uraságot illeti, ezért 
mindezek a jobbágyoknak erősen megtiltatnak.” (5-6. Punctom 3. §) 
Ne foglalkozzunk a főúri vadászatokkal, nézzük inkább, hogyan vadá
szott a szigetközi nép. A legügyesebbek a „mezzei emberek” lehettek, 
akik egész évben az erdőt, mezőt bújták, kitünően ismerték a vadat és 
szokásait. Tavasszal a milliónyi vadmadár tojásait szedték össze, meg 
tudták állapítani azt is, melyik a friss és melyik a már has tojás. A vadat 
a legváltozatosabb módon fogták meg vagy ejtették el. Mesteri módon 
dobtak hajítófával, bottal, baltával. Vadfogó hálókat is állítottak a vál
tókra, divatos volt és még ma is az a hurkolás, mikor a vad útjába vékony 
drótból készült hurkot akasztanak a faágra vagy bokorra, az fennakad 
és megfullad. (Elég kíméletlen, embertelen elpusztítása a vadnak.) 
A nagyobb testű állatokat veremmel fogták, a vad megszokott útjában 
gödröt ástak, az aljára hegyes karót helyeztek, és gondosan lefedték. 
Az arra járó állat (vagy esetleg ember) belezuhant a gödörbe, és a karó 
felnyársalta. Vadrécét horoggal is fogtak, Timaffy László egy érdekes 
módszert említ, e szerint a víz alá bukva, nádszálon keresztül lélegezve 
közelítették meg a gyanútlan kacsákat, és lehúzták őket a víz alá. H á t. . .  
nehéz elképzelni. Mint már említettem, napjainkban is szívesen járnak 
ki pézsmázni az emberek.

A felszabadulás után újjászerveződött vadásztársaságok tagjai nem 
előjogok alapján jutottak fegyverhez, nem kell senkinek az orvvadászatra 
kényszerülnie. A Szigetköz területének három vadásztársaság a gazdája, 
a hullámtér a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (későbbiekben



KEFAG) saját kezelésében van. A nagyvad terjedése, számuk növeke
dése és az apróvadállomány csökkenése a jellemző nálunk is.

A fogoly teljes védettséget élvez évek óta, legfeljebb az időjárás viszon
tagságai és a ragadozók tizedelik, mégsem megy semmire. Mezeinyulat 
a Szigetköz Vadásztársaság fog be élve, a másik kettőnél minden vadász 
egyet-egyet lőhet évente. A sörétes puskával vadászoknak -  és ők vannak 
többségben -  marad a fácán és a vízi vad, amelyre hosszabb időn keresz
tül lehet vadászni, és még van is belőlük. A golyós puskásoknak több 
lehetőséget ad az őz, szarvas és vaddisznó vadászata. Igaz, hogy disznóra 
a sörétes fegyverből kilőhető ólomgolyó is engedélyezett, de nagyon sok 
idő és még több szerencse kell ahhoz, hogy a disznó olyan közeire be
jöjjön, ahonnan már a gyöngygolyó is hatásos.

A fácán létszáma egyre csökken, pedig a természetes szaporulat mellé 
évek óta mesterségesen felnevelt csibéket is helyez ki mindegyik társaság 
a területére. 1978-ban 5850, 1979-ben pedig 5128 darab nyolchetes 
fácánt engedtek szabadon, a terítékre került kakasok száma mégis kisebb. 
Különösen 1979-ben volt nagyon rossz a fácánszezon, gyakran előfor
dult, hogy egész délelőtti vadászat alatt sokan el sem sütöttük a puskát. 
A fácán leromlásának okaival az elmúlt időszakban a NIMRÓD vadá
szati szaklapban lezajlott széles körű vita és a fácánkonferencia előadásai 
során többen foglalkoztak, és megjelölték a jövő feladatait is. Ezek rövi
den a következők: jobban kell óvni a természetes vadfácánállományt, 
kisebb veszteséggel, modern módszerekkel nevelt, jól repülő fácáncsibé
ket kell kihelyezni a területekre, és gondoskodni kell róluk a kieresztés 
után is, mert a volierekben (fácántelepeken) felnőtt madarak általában 
nagyon gyámoltalanok, s az első hetekben sok elpusztul közülük.

A vadkacsa a legnagyobb tömegű vízi vad, de ez is mindjobban fogy. 
Ennek ellenére még nem kell a vészharangot meghúzni vele kapcsolatban. 
Vannak rossz évek, mikor a szaporulat nagyobb arányban károsodik, 
mint máskor, s ezt észrevenni az őszi-téli vadászatokon. A hirtelen jött 
magas vízállás elpusztítja a fészkeket, a sarjúköltés (második költés) csak 
részben pótolja a veszteséget, mert ekkor kisebb a fészekalj. Az aszályos 
tavasz a kiskacsákat tizedeli meg, mert ilyenkor kevés a sekély vizű to
csogó, ahol védelmet és táplálékot találhatnak. A kemizálás, a vízszennye
zés a táplálékláncon keresztül károsítja a kacsát, az egyre fokozódó zakla
tás, az élőhelyek állandó csökkenése is kedvezőtlenül hat a létszámra.

Nagy élmény az esti vagy hajnali kacsahúzás, mikor a terep és a vad 
mozgásának ismeretében jól megválasztott leshelyen szívdobogva várja 
az ember a sziszegő szárnyakkal érkező récét. Borzasztó sebesen tud 
repülni a kacsa, különösen akkor, ha leszállni készül, és szárnyait le
eresztve, mint a kő, úgy zuhan a vízre. Ilyenkor nagyon nehéz meglőni, 
nem mer az ember annyit alátartani, amennyit kellene. Annál nagyobb 
az öröm, ha mégis sikerül a lövés. A kacsavadászat augusztus 1 -én kez
dődik és január 15-ig tart. Nyár végén, ha sok volt a kiöntés, a szúnyogok 
milliói veszik ki a vámot a vadászokból. Azt tartja a mondás, hogy ha van 
szúnyog, van kacsa is, így szívesen áldozzuk vérünket egy jó vadászatért 
cserébe. Télen nincs már szúnyog, de a récék is elérhetetlen távolságban, 
a Nagy-Duna zátonyain szoktak tanyázni. Ha este a kukoricatarlókra 
húznak, szerencsével még lehet közülük néhányat lőni, de ez az ered
mény messze van az őszi húzásokon adódó zsákmánytól.

A vadászaton a vad elejtése csak a pont az i betűn, a természet szépsége, 
a vad megpillantása, az a sok élmény, amiben a lövésig van részünk, 
maradandóbb emlékek, mint maga a zsákmány megszerzése. A túl egy-



szerűen, gyorsan megszerzett vad nem jelent igazán örömet, mert el
marad a vadászat savát-borsát adó izgalom, amiért legtöbben vállaljuk 
azt a sok törődést, amivel ez a szenvedély együtt jár. Tudatosan nem 
írtam, hogy sport, mert nem szeretem azt a szót, hogy sportvadász. 
Számomra a sport a versengést, a rekordok megdöntését jelenti, a vadá
szatban viszont nem ez a lényeg. Ami a vadászatban szerintem sport
teljesítménynek sem utolsó, inkább az, amikor jó őszi esők után fegyver
rel, lőszerrel, az elejtett vaddal terhelve, 15-20 kilométert megteszünk 
a mély szántásokon, bozótón, nádason keresztül, vagy amikor az elejtett 
nagyvadat ki kell vinni a kocsihoz a mély, süppedő területről. Ilyen 
szempontból nem akármilyen sport a vadászat. Persze ez régen is így 
volt -  tessék csak emlékezni... Sokat fárad a vadász... Hogy miért? 
Amiért a horgász sem tud otthon megülni. Mert valami űzi, hajtja -  az 
ősember máig megmaradt zsákmányszerzési ösztöne vagy a szabad ter
mészet utáni vágy, és a fegyver csak ürügy, hogy menni lehessen ? Talán 
mindkettő? Esetleg valami más ok? Ki tudja? Az viszont tény, hogy 
hazánkban közel 30000 ember járja fegyverrel a határt, gondozza, védi 
-  és lövi is a vadat. Mert gondozni kell egyre jobban, hogy az utánunk 
következő generáció is részesülhessen a vadászat örömében. Etetőkben 
talál a vad a szűkös időkben eleséget, gyérítik a kártevőket, mentik, 
ha jön az áradás. Hogy egyáltalán még léteznek a vadászható fajok, az 
a vadászoknak köszönhető. Fura ellentmondásnak tűnik, de bizonyít
ható, hogy így van.

Az árvédett területen kevesebb a nagyvad, mint az ártérben, de a kül
földi vadászok révén itt is ez jelenti a fő bevételi forrást, mert az apró
vadra jó, ha rá nem fizetnek a társaságok. Ez általában mindig így volt, 
még az apróvadban bővelkedő években is.

A három szigetközi vadásztársaság eredményei az 1978-as, 1979-es 
és 1980-as években a következők voltak:

Év
Szarvas Őz

Vaddisznó Fácán
Nyúl

Réce Vadliba
bika tehén bak suta, gida lőtt bef.

1978 8 49 117 231 24 4705 73 986 1144 20
1979 10 49 121 277 26 3814 66 571 676 15
1980 14 52 139 254 77 4047 57 — 519 5

Ebből is láthatjuk, amit a bevezetőben már említettem -  szaporodik 
a nagyvad, fogy az apró vad, különösen rossz 1979-ben a fácán és 1980-ban 
a réce terítéke.

A nagyvad zöme az erdészeti területen, a hullámtéren tartózkodik 
az év legnagyobb részében, itt ejtik évente a legtöbb szarvast és disznót, 
itt a legjobbak a trófeák. Az elmúlt években többször is lőttek aranyérmes 
bikát. Az őz már kevesebb, mint az ármentesített részeken, az apróvad 
közül csak a vízi vad él számottevő mennyiségben a Duna-ártéren, nyúl 
és fácán nagyon kevés van. Sok külföldi -  elsősorban nyugatnémet és 
osztrák -  bérvadász jár rendszeresen a Szigetközbe, elsősorban az erdé
szet területére. Vannak, akik éveken át mindig megérkeznek, a terület 
szépsége, a sikeres vadászatok nagy vonzerőt jelentenek. Az sem mellé
kes, hogy a rendszerint gépkocsival érkező vendég gyorsan eljut ide, 
nem kell túl sokat autóznia. Ha például München környékéről reggel
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időben indul, az esti lesre vagy kacsahúzásra aznap már kényelmesen 
kimehet. Aki szereti a csendet, az erdőkben levő vadászházakban is lak
hat, aki az esti programok híve, a győri Rába Hotelban száll meg, mert 
innen is rövid idő alatt ki tud jutni a területre. Mire vadásznak leg
szívesebben a külföldiek? Májusban őzbak-, szeptemberben szarvas
bika-, ezt követően vízivad- és vaddisznóvadászatra jönnek.

Az őzbak és a szarvasbika vadászatakor vagy lovas kocsival cserkelve 
közelítik meg a vadat, vagy magaslesen ülve várják a szerencsét. Ez 
kívülálló számára nem jelent nagy passziót, meg ilyenkor nem is jó, ha 
túl sokan vannak, mert az éber vad könnyen gyanút fog. Annál érdeke
sebbek a téli disznóhajtások, amikor 10-20 hajtó és néhány jó kutya meg
mozgatja az erdőt. Ilyenkor megindul a vad, és a szerencsés vadász nem
csak lövéshez jut, hanem gyönyörködhet is a szarvasok, őzek látványában. 
Különösen nagy az izgalom akkor, ha a hajtők felől felhangzik a kiáltás: 
„Disznó előre!” vagy „Disznó oldalra!” -  és eldördülnek a lövések. 
Gyakran előfordul, hogy a kefesűrűségű bozótból nem mozdul ki a 
disznó, visszatör és bennmarad, hiába az emberek és kutyák igyekezete. 
Nagyon jól kell ismerni a területet, a vad tartózkodási helyét és viselke
dését ahhoz, hogy eredményesek legyenek a hajtások. Még ilyenkor is 
előfordul, hogy a Duna hirtelen áradása, időjárás-változás vagy egyéb, 
előre nem látható körülmény miatt elmarad a siker. A vadász nemcsak 
régen volt Szerencseit, az maradt ma is, hiába a modern, gyorsan ölő 
fegyver, gépkocsi, URH-rádió, itt Diana istenasszony mosolyán válto
zatlanul sok múlik. Ha a szigeteken van a hajtás, külön élmény a bejutás 
a tetthelyre. A Duna-ágakon motorcsónak vontatta kompon kelnek át 
az emberek, lovas kocsik, terepjárók, az ezzel járó izgalmak csak növelik 
az esemény romantikáját. Az utazás alatt előkerülnek a fényképezőgépek, 
sokan megörökítik a szigetvilág szépségét. A vadászat mellett nagyon 
hangulatos tartozékai ezeknek a napoknak a déli ebédszünetek. A pihenő
helyen pillanatokon belül ég a tűz, körbeülik az átfázott emberek, elő
kerül a tarisznyákból, hátizsákokból az élelem, s közben folyik az élmé
nyek mesélése, ki hol és mit látott, mit és hogyan lőtt meg vagy hibázott 
el. Ha megérkeznek a vadat összeszedő kocsik, mindenki körülállja, 
értékeli a zsákmányt. Hideg, szeles napokon nagyon elkel a tűznél szer
zett meleg, mert a Duna mellett kegyetlen tud lenni a szél, s ilyenkor 
1-2 órát magaslesen állni nem a legnagyobb gyönyörűség. Nincs az a 
ruha, amibe előbb-utóbb be ne férkőzne a hideg, s ne kezdene el vacogni 
az ember foga.

Ha van időm, mindig kimegyek a téli hajtásokra, nálunk ilyenkor 
adódik a legtöbb alkalom a vadfotózásra, mert jó fényviszonyok mellett 
mozog a vad. A vízben úszó és onnan kiugró, rohanó szarvasokat például 
egyetlen szerencsés napon sikerült lefényképeznem, de nagyon sokszor 
előfordult, hogy nem is került semmi a közelembe. Az a legbosszantóbb, 
amikor a hajtás végén jönnek az ismerősök és mesélik az izgalmas törté
neteket, hogy ha ott lettél volna. . .  Kezdetben megpróbáltam össze
kapcsolni a fényképezést és a vadászatot, és a gépeken kívül puskát is 
vittem magammal. Az eredmény: sok jó képpel és sok vaddal lettem 
szegényebb, mert ilyenkor rendszerint sohasem az van a kézben, amire 
szükség lenne. Egy ilyen esetet szeretnék elmesélni a sok közül. Már 
elment mellettem a hajtás, addig semmit nem láttam, egyszer csak finom 
zörgés közeledett felém. Róka! -  villant fel bennem a gondolat, üsse kő, 
ezt meglövöm, született meg villámgyorsan az elhatározás. Letettem 
a gépet, a puska mindköt csövébe sörétes patront csúsztattam, és vártam
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a sűrűből érkező rókát. Nagy meghökkenésemre kilépett egy hatalmas 
vaddisznó. Mindketten álltunk és néztük egymást, én tehetetlenül, 
mert söréttel nem lőhettem, gépem pedig a lábamnál, a földön volt. 
A disznó is meglepődött egy pillanatra, majd hirtelen megugrott, s utána 
még három rohant keresztül a keskeny dűlőúton. Több, ehhez hasonló 
eset után megfogadtam, hogy vagy csak puskát, vagy csak fényképező
gépet viszek magammal, mert ebben az esetben csak egy lehetőséget 
szalaszthatok el, nem pedig egyszerre kettőt.

Végezetül tekintsük át, hogyan alakultak a KEFAG vadászati ered
ményei az 1978., 1979. és 1980. években:

Év
Szarvas Őz

b ik a
OSSZ.

te h é n ,  b o r jú
OSSZ.

b a k s u t a ,  g i d a
OSSZ.

k ü l f . b e l f . k ü lf . b e lf . k ü l f . b e lf . k ü l f . b e l f .

1978 39 3 42 35 43 78 40 1 2 34
1979 48 9 57 46 15 61 80 6 5 16 107
1980 42 3 45 56 36 92 71 1 4 18 95

Év
Vaddisznó Fácán Réce Liba

Bruttó bevétel, Ft Tiszta bevétel, Ftkülf. belf. OSSZ. külf. külf. külf.
1978 28 17 45 44 228 1 3 766042 1450773
1979 53 17 70 72 137 6 5128032 2172138
1980 74 26 100 547 43 5 5 590292 2225093

Külf. = külföldi bérvadász által lőtt 
Belf. = belföldi vadász által lőtt

1?9. A két lóerős Range Rover 

180. Szarvasvadászat után

1980-ban mesterségesen felnevelt és kibocsátott fácánokra vadásztak 
a külföldiek, ez eredményezte a félezernél nagyobb teritéket. Az „apró
vad” rovatban nincs feltüntetve a belföldiek eredménye, mert ez nem 
számottevő az elsősorban nagyvadas területen. Egy-egy ünnepek előtti 
közös vadászaton esik annyi vad, hogy minden résztvevőnek jut valami.

A fő bevételi forrás a trófeás vad lövetése, de nem elhanyagolható 
a tarvad és vaddisznó húsértéke sem. A „tiszta bevétel” rovat érzékel
teti, hogy ezen a viszonylag kis területen milyen komoly értéket képvisel 
a vadállomány. A gazdaság jelentőségének kijáró figyelmet is szentel 
a védelmére, a vadetetőkben, vadföldeken mindig talál élelmet a vad, 
ezzel csökken a vadkár is.

„Halász, vadász, aranyász. . . ” szól a népdal első sora. Kik voltak azok 
az aranyászok? Nálunk nem volt az alaszkaihoz hasonló lelőhely, ami 
vonzotta volna a szerencsevadászokat. Hol keresték a szigetköziek az 
aranyat ? Ezt is, mint sok egyéb mást, a Dunában. A folyó az Alpokból, 
valószínű, a Magas-Tauernből hozza az aranytartalmú kőzetet. Míg 
ideér, a víz elkoptatja a köveket, a kiszabadult arany pedig lerakódik 
a zátonyokon. Ne gondoljon senki tompa sárga fényű, csillogó fövenyre, 
mert 1 m3 homokban csak mintegy 0,0071 mg arany van. Ezt az aranyat 
mosták ki fáradságos munkával az aranyászok, így jutottak hozzá a sár
aranyhoz, amit elsősorban Győrben váltottak be. Az aranyászok életét, 
munkáját Timaffy László könyvéből ismerjük. Valamikor messzi utakra



is elmentek a szigetközi aranyászok, de úgy hírlik, senki nem gazdagodott 
meg ebből a munkából. A szólás is ezt igazolja:

1

„Sokat fárad a vadász 
Ritkán száraz a halász,
Rongyos az aranyász. . . ! ”

A szabályozás után mélyebb lett a leszűkített mederben a folyó vize, 
az aranytartalmú zátonyok csak az alacsony vízálláskor kerültek szárazra, 
az aranyászás már nem adott egész évben kenyeret, így lassanként kihalt 
a régi, még az őshazából hozott mesterség. A század első felében még 
akadt egy-két aranyász, aki az alkalmas vízálláskor előszedte a szerszá
mokat, és elindult szerencsét próbálni, de ma már senki nem keresi a 
Duna homokjában a sáraranyat. A régi eszközöket csak a múzeumban 
lehet megnézni, arról, hogy miként használták, legfeljebb olvashatunk.

181. Fácánteríték

182. Hazafelé





A szigetközi állattartásA pásztorkodás a magyarság letelepedése óta egyik állandó foglalkozása 
volt a szigetközi népnek. Kezdetben egész évben kinn tartózkodtak az 
állatok a legelőn, a rideg pásztorkodást később felváltotta a félrideg 
állattartás, ekkor a jószág már a falukban telelt, csak tavasztól őszig volt 
kinn a határban. Sokáig a szívós, igénytelen magyar szürke marhát tar
tották, lábon hajtották Nyugat-Európába, ott értékesítették. Csak a 
XIX. században kezdtek meghonosodni a jól tejelő, nyugati fajták, első
sorban az uradalmakban. 1870-ben Mosony megyében 13372 darab 
szarvasmarhából még mindig 10 222 darab volt a magyar szürke marha. 
Az állatok értékesítése mellett a tejet is főleg a bécsi piacra vitték. Sok 
érdekességet olvashatunk a régi pásztoréletről Timaffy László köny
vében, aki még személyesen ismerte a híres szigetközi pásztorok néme
lyikét. Napjainkban sok minden megváltozott, ma már nem úszik a 
csorda egyik szigetről a másikra, de érdekes módon a szigetközi jószág 
most sem fél a víztől. Sokszor láttam, hogy a Duna mellett a csorda min
den biztatás nélkül belegázol a vízbe, ha túl mély, még úszik is. Gyakran 
bemennek a zátonyokra delelni, talán tudják, hogy ott nem marja őket 
annyira a szúnyogok és bögölyök hada. A mai pásztornál is látni még 
a régi terelőszerszámot, a csörgős botot, amely egy rövid botra erősített 
vaskarikákból áll.

A tapasztaltabb jószág már a karikák csörgéséből is ért, de szükség 
esetén hajítani is lehetett a botot. Furcsa látvány az évszázados szerszám 
mellett a táskarádió, amiből a világ híreit hallgatja a pásztor. Változnak 
az idők! A szarvasmarha-tenyésztés ma is jelentős a Szigetközben. 
A teljes állomány 12269 darab, ez a megyei szarvasmarha-létszám 
16,06 százaléka, de míg a megyében 100 ha szántóra 430, a Szigetközben 
ugyanekkora területre 497 szarvasmarha jut. Jelentős a hízómarha-tartás, 
2054 darab (1980. évi adatok).

Sertést régebben elsősorban saját szükségletre tartottak, a konda is 
kinn járta az erdőket, nádasokat. 1980-ban a szigetközi termelőszövetke
zeteknek 18 553 darab sertésük volt, ezenfelül a háztájiban is sok sertést 
tartanak. A régi, szívós mangalicát felváltották a modern hússertésfajták. 
Juhászat csak az uradalmakban, a magasabb területeken alakult ki, ma 
nincs számottevő juhállomány a területen. A baromfiak közül a vizekben 
gazdag tájon a liba és a kacsa terjedt el legjobban. Ma is népes libacsapa
tok úszkálnak mindenfelé a tavakon, laposok vizén. Előfordul, hogy 
néhány háziliba elvadul, és nem tér vissza a faluba, még télen is kinn 
maradnak a vizeken. Hosszú ideig láttam Nagybajcs közelében négy 
ilyen elvadult ludat 1976 telén, közeledésemre azonnal beszálltak a 
Nagy-Duna közepébe. Ahogy hidegedett az idő, egyre soványabbak let
tek, majd eltűntek a megszokott helyükről. Hogy mi lett velük, nem hal
lottam azóta sem. Néhány helyen, így a Feketeerdő melletti holtágban, 
Kisbodaknál nagyüzemi libatenyésztés is van. Sok kacsát tartanak min
denütt a Szigetközben, sokszor a házikacsák együtt úszkálnak a vadon 
élőkkel a kubikok, csatornák vizén. Régen a legfőbb igaerőt a ló és az 
ökör adta. Ma alig látni lovat a határban, az erdőgazdasági fogatok száma 
is egyre csökken, a szarvasmarhát pedig egyáltalán nem igázzák, fel
váltotta őket a teherautó és a traktor. Pedig néha nagyon jó szolgálatot 
tesznek a lovak, mikor a modern technikán kifog a nehéz terep. Előfor
dult, hogy egy vendégvadász modern Rangé Rover terepjárója elsüly- 
lyedt az úton, a négy kér ék-haj tás mit sem ért, de a kocsi elől kifogott 
két ló szépen kihúzta az autót a kátyúból.
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Kihalt mesterségek, vízi közlekedés 
és a vízügyi munka

Híresek voltak a dunai malmok. A céhekbe tömörült molnárok szigorú 
szabályok szerint dolgoztak évszázadokon át, míg a gőzmalom meg
jelenése elvette tőlük a kenyeret. Hogy milyen jelentőségük volt, mutatja 
az is, hogy a múlt század végén Mosony megyében 25 malom őrölt a 
Nagy-Dunán, 43 pedig a Duna-ágakon, a Duna alsó részén levőkkel 
együtt közel kétszázra rúgott a számuk. Ezen a vidéken az úszó vízimal
mok terjedtek el. Ősszel, hogy a jég kárt ne tegyen bennük, védett helyre 
vontatták a malmokat, ha javítanivaló volt rajtuk, azt a parton végezték el. 
Az utolsó vízimalom a háború alatt, 1945-ben pusztult el, Nagybajcsnál.

A vizek világában a közlekedés legősibb eszköze a ladik, a komp és 
a hajó volt, így érthető, hogy a Szigetközben híresek voltak a hajósok és 
a révészek, nélkülük leállt volna az utas- és teherforgalom a Dunán és a 
mellékágakon. A szabályozásig a változó mederrel együtt változott 
a hajózóút, ami sok nehézséget okozott a vontatásban. A nagy szállító
hajókat, a burcsellákat lovakkal, ökrökkel vontatták a vízfolyás ellenében, 
élénk kereskedelmet bonyolítottak le a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna 
mentén. A gőzhajó megjelenése, majd a Duna-szabályozás a régi foglal
kozást megszüntette, csak az emléke maradt fenn. Az utasokat, a kisebb 
mennyiségű árut a révészek segítették át a vizeken, mert híd hosszú szá
zadokon át nem volt a Dunán. Az embereket ladikkal, a kocsikat kompon 
vitték. Először a kompot is evezővel hajtották, csak később alakult ki 
a kifeszített kötélen húzható komp, ami megkönnyítette a révész dolgát, 
mert a víz sodrása már nem tudta elvinni a kompot. Ma már hidak ívelik 
át a fontosabb utakat keresztező vizeket az egész Szigetközben, rend
szerint ott, ahol régebben a révek voltak. A Mosoni-Dunán tíz híd épült, 
Rajkánál, Feketeerdőnél, Halászinál, Máriakálnoknál, Kintiénél, Me- 
csérnél, Dunaszegnél egy keskeny kis híd, és Győrben egy gyalogos- és 
két közúti forgalmat lebonyolító híd. Az egykori medvei rév helyén 
Magyarországot Csehszlovákiával összekötő, nagy forgalmú híd vezet át 
a Nagy-Dunán. A csatornákon, mellékágakon számtalan betonból, kőből 
vagy fából készült híd, gyalogátjáró van. A szigetek között a motorcsó
nakkal vontatott kompok szállítják az embereket, fogatokat, erőgépeket, 
esetleg a jószágot. Nagyon ismerni kell a csónakvezetőnek a vizet, hogy 
a nehézkesen forduló, manőverező komppal el ne akadjon valahol. 
A motorcsónakot a hátulsó részen erősítik kötelekkel a komp oldalához, 
így az nem húzza, hanem maga előtt tolja az egész alkalmatosságot. Ki
kötéskor a meneteles partokhoz kormányozzák, a lejárót a földig nyom
ják, hogy a járművek ki tudjanak menni.

Ma csak a cikolaszigeti Nyáras-szigetre jár át egy kötélre függesztett, 
kézi erővel húzott komp, de csak akkor működik, ha a magas vízállás 
miatt a kőzáráson nem lehet átmenni. Egyetlen szigetközi rév maradt meg 
máig a Mosoni-Dunán, Vének és a gönyüi út között szállítja az utasokat 
és a kerékpárokat, motorokat. 16-20 állandó utasa van az alkalmi át
kelőkön kívül. A révház Véneknél van, ha valaki a túlpartról szeretne 
átjönni, kiabál, s a révész átmegy érte.

A kisalföldi vizekkel kapcsolatos árvízvédelmi, folyószabályozási, bel
vízrendezési, vízhasznosítási és vízminőség-védelmi munkák az Észak
dunántúli Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, így a Szigetközben 
is az Igazgatóság, illetve az Ásványrárón lévő Szigetközi Szakaszmér



nökség feladatai mindezek. A folyószabályozási feladatokhoz tartozik 
minden, ami a hajózóút fenntartásához szükséges, így a mederkotrás, 
a hajózóút kitűzése, télen a keletkező jég feltörése a jégtörőkkel, a pár
huzamművek, sarkantyúk karbantartása stb. Az árvízvédelem érdekében 
a töltések erősítését és karbantartását végzik, magas vízálláskor az Igaz
gatóság szervezi meg a figyelőszolgálatot, rendeli el az árvízvédelmi 
készültséget és végzi el a konkrét munkákat. A belvízlevezető csatornákat 
nem engedik eliszapolódni, sajnos ezek gépi kotrása a már említett ter
mészetvédelmi gondokat okozza. Ha feltör a belvíz, a csatornahálózatból 
a szivattyútelepek a mederbe emelik át, de aszályos időkben a folyóból 
a csatornákon keresztül juttatják el a szükséges öntözővizet a földekhez. 
Az Igazgatóság szakemberei állandóan ellenőrzik a vizek tisztaságát, 
a vízszennyezőkre szigorú bírságokat szabnak ki. A települések ivóvíz- 
ellátása és csatornázása során segítik és irányítják a tanácsok munkáját.

Ásványrárón nagy kikötő és javítóműhely van, erről a bázisról indul
nak ki a bólyákat lerakó, a hajóutat kijelölő ún. kitűzőhajók, a vontatók, 
jégtörők, itt tartják karban a vízi járműveket. A töltések mellett minde
nütt ott állnak a gátőrházak és a szivattyútelepek, ezek ma már szerves 
tartozékai a területnek, sokszor ezek alapján tájékozódunk, ha a töltésen 
közlekedünk.

187



187. Fahíd

188. Pihen a komp

189. Feljárás a kompra





190. A véneki révház -  
utolsó a Szigetközben

191. A révész és utasai

192. Öreg hajós



193. A Bolgányi-hídon egykor 
kisvasút is közlekedett

194. Uszályvontatás

195. Mederkotrás a Nagy-Dunán

194

195



Fahasználat, erdőgazdálkodás

A fa a mindennapi élet legfontosabb alapanyaga volt, ebből készültek 
a ladikok, hajók, szekerek, a partvédő vesszőfonások, sarkantyúk, a szer
számok, bútorok, de még a házak is. A víz uralta területen az áradások 
gyakran szétrombolták a vályogból, téglából épült házakat, valószínűleg 
emiatt tértek rá az árvizeket átvészelő, fonott falú házak építésére. A ház 
sarkainál erős gerendákat ástak le a földbe, a tetejükre gerendából készült 
„rámát” tettek, ehhez erősítették a gerendák között földbe szúrt fűz
husángok felső részét. A husángokat befonták fűzfavesszővel, és a fonást 
kívül és belül betapasztották sárral vagy agyaggal. A mennyezetet is 
fonással készítették, a tetőre nádfedél került. Hogy miért volt ez az építési 
mód vízálló? Ha jött az áradás, a tapasztást könnyen lemosta a fonásról, 
a víz keresztül tudott folyni a házon, nem döntötte el. Ha elvonult az 
áradás, a sövényfalat újra betapasztották, az iszapot eltakarították, és az 
épület újra lakható lett. Az 1954. évi nagy árvízkor a régi, fonott falú 
házak megmaradtak, míg sok, később épített téglaházat szétrombolt 
a víz. Ahogy újjáépültek a faluk, úgy tűntek el a tapasztott falú házak, 
ma talán egy sincs meg a Szigetközben. Én még láttam egy ezzel a mód
szerrel épült kis halászkunyhót a Nagy-Duna töltésén, a lipóti részen, 
de már azt is elbontották, emlékét csak a fénykép őrzi.

A fa sokoldalú felhasználása és a szántók, legelők terjeszkedése miatt 
a szigetközi erdők egyre zsugorodtak. Ma a terület 14 százalékát borítja 
az erdő, de ez az adat is az erdőgazdasági tájra vonatkozik, ennek határa 
pedig nem a Mosoni-Duna, hanem a Győr—Mosonmagyaróvár-Rajka 
vonal. A továbbiakban közölt általános adatok is az erdőgazdasági tájra 
vonatkoznak, ez nem jelent túl nagy eltérést a szigorúbban vett sziget
közi adatoktól. Az erdők összterülete 8887 ha, ezek egy része termelő
szövetkezeti tulajdon (2383 ha), a nagyobb részen a Kisalföldi Erdő- 
és Fafeldolgozó Gazdaság gazdálkodik (5315 ha), a töltést kívül és belül 
kísérő 40 méteres sáv az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tulajdona, 
míg a Torda-szigeten levő erdő már a Nagyszentjánosi Állami Gazda
sághoz tartozik. Az eredeti erdőtípusoknak csak a töredékei vannak meg, 
jobbára felváltotta őket a telepített füzes, nemes nyáras, a Felső-Sziget
közben az akác és kis területen a fekete- és erdeifenyő. A fűz- és nyárerdők 
nem idegenek a terület természetes növényzetétől, de az egyenes sorok
ban ültetett kultúrerdő mégis más hangulatú, mint a természetesen tele
pült fűz-nyár ligeterdők. A vízkedvelő fajok számára ideális a környezet, 
kitűnően fejlődnek, és rövid idő alatt óriási fatömeget hoznak létre.

A telepítések alkalmával elsősorban kanadai nyárat, olasz nyárat, óriás 
nyárat és a hazai nyárfajokat ültetik, a füzek közül általában a fehér fűz 
telepítésére kerül sor. Az erdőtelepítés és -művelés alkalmával egyre több 
gép segíti a munkát. Ültetéskor traktorra szerelt gödörfúróval készítik 
elő a fa helyét, a tuskókat is gép távolítja el. Az új telepítéseket veszélyez
teti leginkább a szarvas, nemcsak a hajtások lerágásával okozhat érzékeny 
kárt, hanem a kéreg lehántásával is. A vadkár megelőzésére a fiatalosokat 
kerítéssel veszik körül, mire a kerítés tönkremegy, addigra megerősödik 
az erdő, és a vad már nem tudja károsítani. A nyárasokat 30-40 éves 
korban vágják ki. Egy-egy határfa vagy régről megmaradt, öreg kocsá
nyos tölgy kivételével minden fát kidöntenek a „véghasználat” során, 
a hatalmasra nőtt nyárak helyén puszta terület marad, mert a kidőlő fák



196



196. A szigetközi erdők büszkesége — a nemesnyáras

197. Farakás az árvízben





és a gépek a cserjéket is tönkreteszik. Az erdei munka régi romantikája 
már a múlté. A csendet és a jó levegőt hiába keresnénk, messzire hallat
szik a benzinmotoros Stihl-fűrészek sivító hangja, a kidöntött fákat 
a rakodóterületre vonszoló hatalmas erőgépek dübörgése, a levegő tele 
van a kipufogó gázok szagával. Persze, aki nem a romantikát keresi az 
erdőn, hanem ebből a munkából él, nem hiszem, hogy visszasírná a régi 
időket és szerszámokat a maiak helyett. Még így is keserves az erdészeti 
dolgozók helyzete a gyári munkásokéhoz képest. Nincs tető a fejük felett, 
télen a hideg, a szél, a hó és eső, nyáron a tűző nap és a szúnyogok mil- 
liárdjai keserítik meg az életüket.

A rakodón az oda vonszolt fákról motorfűrésszel levágják az ágakat, 
kimérik a szükséges méreteket, és feldarabolják a törzset. A rönköket 
a hidraulikus daruk rakják össze, innen szállítják tovább, a szigetekről 
uszályokkal, a többi erdőből pedig teherkocsikkal. A rakodást általában 
gépek végzik. Az ártéren -  ha megfelelő a vízállás -  úszódaruk rakják 
meg az uszályt, de kisvízkor a daru nem tud közel állni a parthoz, ilyen
kor az ősi módszerrel, a part és az uszály közt lefektetett pallón talicskával 
tolják fel a fát a hajóra. A gépesítés mellett sokszor hozzá kell nyúlni 
még kézzel a fához. Egyes fafajoknál nem lehet a kérget géppel eltávolí
tani, marad a hagyományos, vonókéssel vagy fejszével végzett kérgezés. 
A rakodáskor sem mindig tud odamenni a daru, ilyenkor a teherautóra, 
fogatokra kézi erővel kerül fel a fa. Az uszály gyomrában nem tud rendet 
csinálni a gép, itt is szükség van az emberi erőre, hogy ne is beszéljünk 
a csemetekerti munkáról és a fiatalosok tisztításáról.

Erdész barátaimmal beszélgetve, szóba került a kultúrerdők aljnö
vényzetének egyre gyakoribb elszegényedése, amit én azzal hoztam 
összefüggésbe, hogy a nehéz gépek és a vonszolódó fatörzsek a talaj felső 
rétegét szinte legyalulják, és ezt csak a szívós, mindent kibíró csalán és 
szeder viseli el. Az ő véleményük az volt, hogy az elszegényedés oka 
a monokultúrában keresendő, vagyis abban, hogy egyetlen fafajból áll 
az egész erdő. Ebben is lehet igazság, mert vannak elcsalánosodott idő
sebb erdők is, pedig mikor ezeket kivágták, még sehol sem voltak a nehéz 
erőgépek. Tény, hogy az aljnövényzet megváltozása, a korábbi jelleg
zetes fajok eltűnése a kultúrerdők megjelenésével párhuzamosan, tehát 
feltétlenül emberi hatásokra vezethető vissza.

A Szigetköznek a KEFAG kezelésében levő erdői a győri és a moson
magyaróvári erdészetekhez tartoznak. A Győri Erdészetnek másutt 
keményfás erdei is vannak, a termelési adatokat összehasonlítva jól lát
hatjuk, hogy az ártéri erdőknek milyen nagy a jelentősége. Az ide tartozó 
erdők összterülete 6289 ha, ebből a szigetközi rész kb. 2000 ha, tehát alig 
harmada. Mégis az 55 000 köbméteres évi termelésnek több mint a fele, 
mintegy 30000 m 3 a szigetközi erdőkből került ki (1979-es adat). A ki
termelt fa 70 százaléka rönk, 20 százaléka farostfa és 10 százaléka papírfa. 
A rönkből lemez és fűrészáru készül, a fűzrönköt teljes egészében Auszt
ria vásárolja meg. A papírfa Jugoszláviába, illetve Csepelre és Dunaúj
városba kerül, a farostfát pedig a mohácsi és szombathelyi üzemekbe 
szállítják. A kitermelt fa legnagyobb tömege nyár (24566 m3) és fűz 
(5095 m3). Az adatok az 1979-es évre vonatkoznak, de a megelőző évekre 
is jellemző az arány a fűz és a nyár között. A Mosonmagyaróvári Erdé
szethez 4508 ha erdő tartozik, ezek zömében a Szigetközben vannak. 
Az évi termelés átlagban 30 000 m3, ebből kevesebb a nyár, több a fűz, 
mint a győri erdészetnél, s kevés tölgy, kőris és akác is van közte. Itt az 
összes faanyagnak mintegy 50 százaléka rönk. A Mosoni-Duna mellől



és az árvédett területről tengelyen szállítják el a fát, a szigetekről uszály 
viszi a Duna menti feldolgozóhelyekre, Mohácsra, Dunaújvárosba, 
Ausztriába és Jugoszláviába. A nagy, mély merülésű uszályok csak meg
felelő vízállásnál tudnak rakodni, kisvízkor nem lehet bejutni velük 
a mellékágakba. Az erdészet saját, kis uszályaival a győri kikötőbe szál
lítja a fát, itt vagonokba vagy teherkocsikra rakják át, így jut tovább. 
Kerületvezető erdész barátaimat azzal szoktam bosszantani, hogy nekik 
minden baj, az is, ha sok a víz, az is, ha kevés. Azért akkor nagyobb a 
gondjuk, ha hirtelen árad a Duna, mert ilyenkor a kitermelt, a rakodón 
szállításra váró fát könnyen elviszi a víz, hiába próbálják lekötözni. 
A KEFAG szigetközi erdeiben mintegy 340 ember dolgozik. A gazdaság 
ma már autóbusszal szállítja a falukból a vízig a munkásokat, innen 
csónakkal, motorcsónakkal mennek be a szigetekre. Próbálják megoldani 
az üzemi étkeztetést, délben autóval, csónakkal hordják szét a főtt ételt 
a munkahelyekre. Nem rossz a kereset, de mégis gondok vannak a 
munkaerővel. Sok embert az orvosi vizsgálatokon szűrnek ki vibrációs 
betegség vagy zajártalom miatt. Mert kényelmes a Stihl-fűrész, de 
nagyon rázkódik, s hosszú távon káros lehet. A régi szakmunkásgárda 
kiöregszik, helyükre szakképzetlen, betanított munkások jönnek, akik 
nem tudnak úgy helytállni, mint az elődeik. Úgy látszik, a szellős munka
hely nem vonzza túlságosan az embereket az erdészethez. A fa felhaszná
lásának egy ősi formája ma is él még, ügyes cigányemberek készítenek 
teknőket, melencéket a fűzfa és nyárfa törzséből.
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A Szigetközben a szabályozás előtt csak a magasabban levő területeken 
alakulhatott ki a földművelés, ahol a termés védve volt a Duna áradásai
tól. Az ide érkező pásztorkodó, halászó-vadászó magyarok a letelepedés 
után fokozatosan tértek át a földművelésre, ebben valószínűleg a néme
teknek is szerepe volt, akik Hédervár környékére jobbágyokat telepítet
tek, és rendszeresen műveltették a földet. A kedvező talaj- és talajvíz
viszonyok sokoldalú növénytermesztés alapjául szolgáltak, különösen 
híressé vált az elmúlt században a szigetközi zöldség- és gyümölcs- 
termelés.

A szántókat az erdőktől hódították el. A fát kiirtották, a hulladékot, 
ágakat, gyökereket elégették, ezután feltörték a földet. Különösen akkor 
volt ez nagyon keserves munka, amikor még faekét használtak. Kezdet
ben a két-, illetve háromnyomásos gazdálkodás volt a jellemző, ekkor 
a föld fele vagy egyharmada ugaron maradt. Az ugaron legeltettek, 
a csorda egyben trágyázta is a földet. A rendszeres trágyázás csak a XX. 
században vált általánossá, még a múlt század végi szakmunkák is az 
elégtelen trágyázás miatt panaszkodnak. Persze a félrideg állattartás 
mellett nehéz lett volna elegendő mennyiségű trágyához hozzájutni, 
hiszen a jószág tavasztól őszig a legelőn tartózkodott, nem az istállóban.

Régen a fő termény a búza, a rozs, a köles, a len és a kender volt. Mel
lettük sok olyan növényfajtát is termeltek, amelyeket ma sehol nem 
találnánk. Ilyen volt például a tönköly (Triticum spelta), a pohánka 
(Polygonum fagopyrum) vagy a csicsóka (Helianthus tuberosus). A sza
bályozás után a földművelés nagyobb teret és súlyt kapott, átalakult 
a termelt fajok csoportja is. A korábban jellemző termények közül hát
térbe szorult a köles és a rozs, a XIX. század végétől alárendelt szerepe 
van a lennek és a kendernek. A gabonafélék közül meghonosodott a 
tavaszi árpa, nagy jelentőséget kapott a kukorica és a cukorrépa, fel
lendült a takarmánytermesztés. Napjainkban a legjelentősebb gazdasági 
növények szigetközi termésátlagai mind a megyei átlagok felett vannak, 
ami igazolja a terület kiváló adottságait.

A szigetközi földek nagy része földesúri tulajdonban volt. A felsza
badulás után felosztották a nagybirtokot, később, az 1950-es évek végéig 
megalakultak a termelőszövetkezetek. A nagyüzemi gazdálkodás követ
kezményeként jelentősen megváltozott a termelés színvonala, kialakult 
a magas fokú gépesítés. Az aszályos években rendszeresen öntözik a 
szántókat és a réteket, ehhez nagy segítséget jelentenek az egész területet 
behálózó csatornák.

A kezdetben megalakult, kisebb földterületeket művelő közös gaz
daságok később egyesültek, így ma 8 termelőszövetkezet van a Sziget
közben. Ezek 22 564 hektáron gazdálkodnak, amiből 19 169 ha a szántó- 
terület, 3395 ha pedig rét és legelő. A szövetkezetek földjeinek egy kis 
része a Mosoni-Duna jobb partján, tehát a szigorúan vett Szigetközön 
kívül van, de éppen kis területük miatt nem tartottam szükségesnek, hogy 
ezeket kiemelve tárgyaljam a kérdést. A mezőgazdasági termelés jelen
legi helyzetéről legjobban a vetésterületek nagysága és a terméseredmé
nyek adnak tájékoztatást, ezért következzen egy kis áttekintés az 1980-as 
gazdasági évről:



Őszi búza Ószi árpa Tavaszi árpa
Terület vet. tér. t. átl. vet. tér. t. átl. vet. tér. t. átl.

ha kg ¡ha ha kg ¡ha ha kg ¡ha
Szigetköz 6 710 5 501 562 5 159 2 417 5 078
Megye 62 560 5 154 7 186 4 663 18 368 4 530
Szigetköz a megye %-ában 10,72 106,73 7,82 110,63 13,15 112,09

Kukorica Cukorrépa Burgonya
Terület vet. tér. 

ha t. átl. 
kg¡ha

vet. tér. 
ha

t. átl. kg ¡ha
vet. tér. 

ha
t. átl. 
kg ¡ha

Szigetköz 4 782 6 695 2 879 42 536 386 21 484
Megye 49 819 5 802 11 674 40 586 2 193 18 451
Szigetköz a megye %-ában 9,5 115,39 24,6 104,8 17,6 116,43

Silókukorica Lucerna Fejes káposzta*
Terület vet. tér. t. átl. vet. tér. t. átl. vet. tér. r. átl.

ha kg ¡ha ha kglha ha kg/ha
Szigetköz 1 744 29 715 1 396 6 507 66 66 703
Megye 13 966 23 221 14 911 6 891 171 26 094
Szigetköz a megye %-ában 12,48 127,96 9,36 94,42 38,6 255,6

Paradicsom* Zöldpaprika*
Terület vet. tér. t. átl. vet. tér. t. átl.ha kg ¡ha ha kg¡ha

Szigetköz i6 7 306 5 10 960
Megye 454 27 352 371 9 232
Szigetköz a megye %-ában 3,5 26,7 1,3 118,7

vet. tér. = vetésterület t. átl. = termésátlaga *-gal jelölt adatok az 1979-es évre vonatkoznak



Láthatjuk, hogy nagyon jelentős a gabonafélék vetésterülete, külö
nösen a búzáé és a tavaszi árpáé. Rozsot, kölest, zabot nem, illetve olyan 
kis mennyiségben termelnek, hogy nem tartottam szükségesnek a fel
tüntetését. A kalászosok vetésterületét megközelítő területen vetnek 
kukoricát és cukorrépát, a termésátlagok ezeknek a növényeknek az 
esetében is meghaladják a megyei átlagot. Jók a takarmánytermelés ered
ményei, jelentős a silókukorica- és a lucernatermelés, a fejlett állat- 
tenyésztés takarmánybázisát elsősorban ezek a növények és a híres szi
getközi széna biztosítják. A töltésoldalak, csatornapartok, rétek kitűnő 
minőségű és hatalmas tömegű szénát adnak évente. Régen a szigeteken is 
kaszálták a füvet, a szénát ladikokkal hordták ki a partra.

A kertészet és a gyümölcstermelés számára is kedvezőek az adottságok 
a Szigetközben. Különösen vonatkozik ez a káposztára, amelyet korábban 
főként Győrújfalun, Győrzámolyban termeltek, napjainkban Kimle a 
legnagyobb káposztatermelő. Hogy valóban érdemes a káposztával fog
lalkozni, bizonyítják a statisztikai adatok is, hiszen a hektáronkénti 
hozam a Szigetközben a megyei termésátlagnak 255,6 százaléka. Paprikát 
szabad földön Rajkán termelnek, paradicsomot a győri „Kossuth” TSZ 
ültet, de ennek a termésátlagai mélyen alatta vannak a megyében másutt 
elért eredményeknek.

A lipóti „Petőfi” TSZ -  illetve az egyesülés után már darnózseli 
„Magyar-Csehszlovák Barátság” Termelőszövetkezet -  termálvízzel 
fűtött üvegházas és fóliás kertészete a megye határain túl is ismert és 
híres. A melegházas kertészetet az 1960-as évek közepén hozták létre. 
Kezdetben szerény keretek között folyt a termelés, az üvegházakat egy 
kiselejtezett gőzgéppel fűtötték. A nagy fellendülés 1968-ban követke
zett, ekkor fúrták az első termálkutat, amely 2206 m mélyből percenként 
1400 1 65°C-os vizet ad. A gyorsan fejlődő kertészet igényeinek kielégí
tésére 1976-ban egy második kutat is fúrattak. Ma 3 hektáron 20000 m2 
üvegfelület és 10000 m 2 fóliafelület alatt termelik a szegfűt, az aszpará
guszt, a paradicsomot és a paprikát. Az üvegházakat csörlőkkel el lehet 
húzni, így míg a terület egy részén folyik a termelés, a másik részen el 
lehet végezni a talajművelési munkákat. Legfontosabb növény a szegfű, 
ezt 20000 négyzetméteren termelik, évente mintegy 2,5 millió szálat. 
A csokrokhoz felhasznált aszparáguszt 3300 négyzetméteren nevelik, 
ebből mintegy 500000 szál kerül évente az üzletekbe. A lipóti szegfűt 
Budapesten saját üzletükben árulják, de jut innen Győrbe, Mosonma
gyaróvárra is.

A fóliasátrakban 1500 m2 területen termelnek paradicsomot, 5000 
négyzetméteren pedig paprikát. A kertészet állandóan bővül, az üveg
házakat a termelőszövetkezet saját építőbrigádja készíti el, így kevesebbe 
kerülnek.

A melegházi zöldségtermelés mellett szabadföldi termelés is folyik 
Lipóton. Évente sok vagon terményt szállítanak a győri Hűtőházba. 
1980-ban például 145 vagon borsót, 70 vagon tököt, 52 vagon spenótot 
és 17 vagon sóskát adtak át a hűtőiparnak. A kertészet évi bevétele tekin
télyes összeg, mintegy 25-26 millió forint.

A termálkutak vizét nemcsak a melegházak fűtésére használják. 
Az innen elfolyó gyógyhatású vizet a szövetkezet által 1968-ban épített 
termálfürdő medencéibe vezetik. A termálstrand nagyon népszerű a 
megyében és a szomszédos országokban, nyaranta sok osztrák és cseh
szlovák turista is felkeresi. A fürdő mellett hangulatos csárdát építettek, 
ahol a vendégek étkezni tudnak.



A gyümölcstermelés is régi múltra tekint vissza a Szigetközben. Leg
elterjedtebb volt a szilva, a dió és az alma, a falukat mint az erdő, vette 
körül a sok gyümölcsfa. Egykor még szőlőt is termeltek, ez a növény 
ma szinte teljesen kiszorult a területről. Napjainkban sokféle gyümölcsöt 
termelnek, legfontosabbak a szilva (21%), alma (22%), barack (14%), 
körte (13%), dió (10%), cseresznye (7%) és egyéb, kevéssé gyakori 
fajták (13%).

A gazdálkodás tervszerűségének, hatékonyságának és jövedelmező
ségének növelése érdekében a szigetközi tájkörzetben 1976-ban meg
alakult a Szigetközi Agráripari Egyesülés. Tagja a 11 szigetközi és vele 
határos termelőszövetkezet, a Kisalföldi Állami Gazdaság, valamint a 
mezőgazdasági nagyüzemek terményeit feldolgozó vállalatok, mint a 
Magyar Hűtőipar győri gyára, a megyei Tejipari Vállalat, a megyei 
Állatforgalmi és Húsipari Vállalat, a Győri Baromfifeldolgozó Vállalat, 
a Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár mosonmagyaróvári részlege stb. 
A feladatok között kiemelt helyen szerepel a zöldségtermelési és szarvas
marha-tenyésztési ágazatokban a termelés és feldolgozás gyorsítása.

Az Egyesülés alaptőkéjét a termelőszövetkezetek és vállalatok fizetik 
be, ennek összege évi 22-24 millió forint. Ebből fedezi az új beruházáso
kat és törleszti a hitelt. A gazdasági év végén a nyereséget a befizetett 
összegek arányában szétosztják a tagok között. Az anyagi erők összpon
tosítása lehetőséget teremt a termelők és feldolgozók közös érdekeit 
szolgáló beruházások megvalósítására, amelyre önállóan nem lennének 
képesek. Az Egyesülés rövid működése alatt megépítettek egy 4 szintes, 
évi 134000 darab brojlercsirkét termelő telepet, 200, illetve 300 vagonos 
burgonyatárolót Darnózselin és Kilitin, egy 800 férőhelyes tejelő tehe
nészeti telepet Halásziban, évente 11 millió naposcsibét kibocsátó, 
a legmodernebb automata gépekkel felszerelt keltetőt Kimién stb. 
Az Egyesülés a taggazdaságok részére különféle szolgáltatásokat is biz
tosít. Az új beruházásaikat az Egyesülés tervezőcsoportja tervezi, bér
munkát is vállalnak vele. Elvégezteti a szükséges talajvizsgálatokat, a ta
karmánybetakarítás megkönnyítésére modern gépeket bocsátanak a gaz
daságok rendelkezésére, az építkezéseket saját építőbrigádjuk kivite
lezi stb. A taggazdaságok számára a szolgáltatások olcsóbbak, mint ha 
kívülálló céggel végeztetnék el a munkát. Az Egyesülés központjában, 
Győrúj falun 30 szakemberből álló apparátus dolgozik. Az eddigi ered
mények alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek és 
a felvásárló-feldolgozó vállalatok összefogásában a további fejlődés ko
moly biztosítékai rejlenek.

A népesség alakulása

A különféle foglalkozásokról, az árvizek elleni védekezésről szóló fejeze
tekben többször szó esett Szigetköz benépesüléséről, településeinek ki
alakulásáról, lakóiról. Az előzőekben leírtakat kiegészítve, tekintsük át 
a terület népességének alakulását az elmúlt időszakban. 1715-ben 
10-11 000 ember élt Szigetközben, számuk 1836-ban elérte a 18000-et, 
az 1970. évi népszámlálás adatai szerint 21 439 lakosa volt a területnek.



Ez a szám 1980-ra 24 737 főre módosult (Győr szigetközi kerületei, Rév
falu és Bácsa nélkül). Jellemző, hogy sok -  kis lélekszámú -  község alakult 
ki a történelem során, amelyek nagyrészt ma is megvannak. Többek kö
zött változást hozott, hogy közigazgatásilag több községet összevontak 
egy-egy közös tanács irányítása alá. Az emberek életét döntően módosí
totta a Duna szabályozása. A vízen, vízből élők lába alól a megváltozott 
viszonyok között kicsúszott „a biztos megélhetés” . Megszűnt az aranyá- 
szás, a hajóvontatás, eltűntek a vizekkel együtt a révészek, „mezei em
berek”, a vízimalmokat kiszorította a gőzmalom konkurrenciája, a csorda 
egyre inkább az istállóba szorult be, megfogyatkozott a hal, vele együtt 
bizonytalan kenyér lett a halászat. A válaszút elé került emberek egy 
része a mezőgazdaságban kezdett el dolgozni, sokan elvándoroltak, s a 
két közeli nagyváros ipari üzemeiben kerestek munkát. Az ipar vonzása 
azóta is tart, s ez a Szigetközben azért érezteti fokozottan a hatását, mert 
a területen nincs semmilyen számottevő ipari tevékenység. így, aki mun
kásként keresi a kenyerét, vagy elköltözik, vagy naponta vagy hetente 
ingázik az üzem és a lakóhelye között. Az előbbire csak megyei példát 
tudok említeni, de ez jellemző a Szigetközre is. 1974-ben a megye köz
ségeiből 5978 ember költözött el, s 3877-en költöztek oda. A városokban 
állandó lakást jelentettek be 5197-en, elköltözött 2581 fő.

A győri és mosonmagyaróvári üzemek közel vannak a falukhoz, ezért 
jellemző, hogy az ezekben dolgozó szigetköziek többnyire naponta be
járnak. Az ingázók száma a városok közvetlen közelében levő községekben 
nagyobb, ahonnan többet kell utazni, onnan kevesebben járnak be. 
Lássunk erre néhány példát. Az összevont tanácsú Nagybajcs, Kisbajcs, 
Vének, Szőgye és Vámosszabadi közvetlenül Győr melletti községek. 
Az itt élő emberek mintegy 50 százaléka dolgozik, közülük 60 százalékuk 
Győrbe jár be, 40 százalékuk pedig tsz-tag vagy bedolgozó. Győrzámoly 
kereső népességének szintén 60 százaléka ingázik. (Győrtől 8,5 kilomé
terre van.) Halászi és Arak Mosonmagyaróvár melletti faluk. 2712 lako
suknak 46 százaléka dolgozik, ebből 71 százalék bejáró, és csak 22 szá
zaléka tsz-tag, 3,1 százaléka kisiparos. Az utóbbi években a csehszlovák 
határhoz közel levő községekből többen Pozsony nagyüzemeiben vállal
nak munkát.

A bejárók zöme autóbusszal utazik, kevesebben vannak, akik személy- 
kocsival mennek a munkahelyre. Szigetköznek nincs vasútvonala, a leg
közelebbi vasút a Budapest-Hegyeshalom közötti a terület peremén, a 
Mosoni-Dunával csaknem párhuzamosan halad Mosonmagyaróvárig, 
nagyjából mellette fut az E 5-ös országos főútvonal. A szigetközi közutak 
közül a legfontosabb a Győr-Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér- 
Dunaszeg-Ásványráró-Hédervár-Darnózseli-Halászi-Mosonmagyaró- 
vár vonalon halad. Ebből ágaznak ki a Nagy-Duna melletti falukhoz ve
zető utak. Nagy forgalmat bonyolít le a győr-medvei híd közti 14-es 
számú rövid útszakasz, ez köti össze Győrt Csehszlovákiával. A Nagy- 
Duna és Mosoni-Duna töltései olyan szélesek, hogy a teherkocsik is el
férnek rajtuk, de a töltésen csak a Vízügyi Igazgatóság külön engedélyé
vel lehet közlekedni. Ezt a töltés megóvása indokolja. A közutak állapota 
jó, néhány kisebb bekötőúttól eltekintve megfelelő szélességűek, zavar
talanul bonyolódhat le rajtuk a forgalom.





Idegenforgalmi nevezetességek

210. A kiszáradt Kont-fa
211. A Héderváry-kastély

Nincs szándékomban az útikönyvekkel konkurrálni, mégis néhány em
lítésre méltó helyet szeretnék bemutatni. A legérdekesebb maga a táj, 
a szigetvilág, mert ehhez hasonló sehol másutt nincs az országban. 
A megismerése nem könnyű. Nincsenek kiépített turistaközpontok, így 
aki arra adja a fejét, hogy hosszabb időt akar eltölteni a vizek között, 
vállalnia kell a komfort nélküli sátorozást, cserébe olyan élményekkel 
lesz gazdagabb, amelyeket semmilyen luxusüdülőhelyen nem kapna 
meg. A Doborgazsziget melletti Zátonyi-Duna partjainál egy szép üdülő
telep alakult ki, elsősorban a megyei vállalatok és magánszemélyek építet
tek itt hangulatos nyaralókat. A holtág kellemes, tiszta vize strandolásra 
alkalmas, a parton épült csárdában étkezési lehetőség is adott. A legfor
galmasabb helyek közé tartozik a már említett lipóti termálfürdő és 
csárda. A holtág mellett itt is nyaralókat építettek. A Szigetköz egykori 
központja Hédervár volt. Míg a többi faluban a templomon kívül nem 
nagyon van nagyobb és építészetileg nevezetesebb épület, itt régtől 
fogva áll a vidék történelmében fontos szerepet betöltő várkastély. 
A német eredetű Hederich (Héder) család tagjai az elmúlt századokban 
gyakran töltöttek be országos tisztségeket. Irodalmunkban Petőfi, Arany, 
Garai költeményeiből ismerjük a Zsigmond király ellen lázadó Héder- 
váry Kont Istvánt, akit társaival együtt 1393-ban lefejeztetett a király. 
Emlékét mondák és az ún. Kont-fa őrizték meg a faluban. A Kont-fáról 
azt tartja a hagyomány, hogy a lázadók alatta tartották a megbeszéléseiket, 
de ez lehetetlen, mert az elmúlt évben végleg kiszáradt idős fehérnyár 
nem élhetett a XIV. században. Az elképzelhető, hogy a mondában sze
replő fa ugyanezen a helyen állt, s a most elpusztult ennek gyökérhajtása 
lehetett. A megyei természetvédelmi szakemberek úgy döntöttek, hogy 
az emlékhelyre egy fiatal fehérnyárat ültetve őrzik tovább a hagyományt. 
A fa köré 1911-ben emelt kő mellvéd valószínűleg siettette a kiszáradást, 
s nem valószínű, hogy hasznára lesz a most ültetendő nyárnak.

A kastély helyén fából készült vár állhatott, amelyet a tatárok pusztí
tottak el. Ezután épült fel kőből az a vár, amelyet 1534-ben a Hédervárt 
rövid ideig birtokló Bakics Pál, kincsek után kutatva, leromboltatott.

A kastélyt 1578-ban Héderváry János építette újjá, mai formáját 
a barokk stílusú, háromtornyú épület a XVIII. században nyerte el. 
Körülötte hatalmas parkot alakítottak ki, amely annak ellenére, hogy 
mesterségesen telepítették, nem idegen a táj eredeti hangulatától. Leg
több fája az itt őshonos fajok közül kerül ki, közéjük harmonikusan illesz
kednek a fenyőfélék, mocsári ciprus stb. Az aljnövényzet is az eredeti 
erdőkre jellemző fajokból áll, tavasszal sok az odvas keltike, salamon- 
pecsét, szellőrózsa, kontyvirág stb. A park ma természetvédelmi terület, 
a kastélyban az általános iskola kapott helyet.

Hédervár nevezetességei közé tartozik a XIII. században épített 
Boldogasszony-templom, amelyet a mai neogótikus formára a XIX. szá
zadban alakítottak át. A kápolna előtt áll Szigetköz talán legöregebb fája, 
egy 700 évesre becsült, hatalmas kocsányos tölgy. Az idős fát gondosan 
konzerválták, és még ma is él. Törzsének átmérője 230 cm, magassága 
14 m. A templom egykor a Héderváry család temetkezési helye volt, 
a tölgy lábánál a Khuen-Héderváry család sírboltja van. Nevezetes, régi 
épület a XIV. században épült plébániatemplom is.
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A Kont-fa, a kastélypark és a már említett kocsányos tölgy természet- 
védelem alatt állnak, és bármilyen furcsán hangzik, de ezzel le is zárult 
a hivatalosan védett területek listája. A szigetvilágban és a Mosoni-Duna 
mentén nincs természetvédelmi terület. Most folyik a Szigetköz legérté
kesebb területeinek feltárása és megyei szintű védelme, így mire ez a 
könyv megjelenik, valószínűleg védett lesz az Óvár melletti orchidea
élőhely, az égerláp, a lipóti holtág és nádas, valamint az ásványrárói 
szigetvilágban az Öntés-sziget és a Völgy-sziget gémtelepe. A hivatalos 
védelem hiányában sincsenek magukra hagyva a Szigetköz természeti 
értékei, sokan vannak a területet ismerő, szerető emberek, akik féltő 
gonddal óvták azokat a helyeket, ahol ritka növény- és állatfajok élnek. 
Az ő munkájuknak köszönhető, hogy bár a háborítatlanságot nem sikerül 
úgy biztosítani, mint egy szigorúan védett természetvédelmi területen, 
mégis sok kiveszőben levő faj található ma is a Szigetközben. Az élőhe
lyek zsugorodását, a vízszennyezést persze nagyon nehéz megakadályoz
ni, így minden törekvés ellenére fokozatosan szegényedik az élővilág.



UTÓSZÓ



A könyv, amelyet elolvasva-átlapozva éppen becsukni készül az olvasó, 
az igazi élmény ritka örömével ajándékozza meg azokat, akik ténylegesen 
vagy képzeletben szívesen barangolnak a szülőhaza sajátosan szép tájain, 
írója hitelesen eleveníti fel a holtágakkal, erekkel és morotvákkal átszőtt 
Szigetköz sokszínű arcát, a vizek egykorvolt birodalmát, mert ismeri 
múltját és jelenét; a táj iránt érzett olthatatlan szeretete pedig arra kész
teti, hogy minél többet megörökítsen, átmentsen belőlük írásban és kép
ben a jövőnek. Ennek a féltő szeretetnek belső fényétől ragyognak képei, 
ettől az érzelmi töltéstől válnak még a pusztuló partokról vízbe dűlő 
faóriások másai is költői látomássá. Mert a könyv vallomás és látomás 
egy állandóan változó tájról, egy önmagát szüntelen megújító világról, 
zátonyok születéséről és haláláról, pusztító árvizekről és kisimult med
rekről, melyek vizei felett időtlen csend lebeg. A vízi útvesztők és idil
likus tájak a hajdani pákász-halász élet vízióját keltik életre, a csomoros 
szürkenyárak és szakállas botló füzek kivénhedt törzsei pedig tündér
mesék világát idézik. De vízió -  mert a valóságnál megrendítőbb és köl- 
tőibb -  a napjaink Szigetközéről készült képek hosszú sora is: az Öntési
tóból kimeredő facsonkok erdeje és a bagaméri Duna-part lópofájú ször
nye, a bácsai futóhomok, naplemente a Nagy-Duna felett és aranyló 
gólyahírek tavaszi zsendülése a parti nádasok között, a Cikola-szigeti 
égeresek és a zsákmányra leső szürke gém vagy a mecséri „hattyúk tava”. 
Kékes tónusú álmos nyári délutánok és ködbe vesző őszi hajnalok han
gulata éppúgy árad a lápok közül, mint a lepkék, békák, madarak sokfajú 
népének alakgazdagsága, vadvirágok szinpompája, őszi lombok, csontár- 
termésű galagonyák és behavazott füzek varázsa, vagy az anyanyelv mé
zét csorgató nevek: Kisdobak, Pörös-sziget, Pókmacskás, Szitás-dom
bok, Gombócos, Halrekesztő-Duna, Dobrogaz-sziget, Ercséd, Barkás, 
Jegenyés. E helynevek mögül kikandikál a táj lakója: a halász, a vadász, 
az aranyász, az ember hősi küzdelme árral és belvízzel, a szeszélyes víz
járással és a mindennapi nyomorúsággal. így forr egységbe ember és 
táj, így áll elénk múltjával és jelenével, hitelesen és mégis poétikusan 
a Duna gyermeke: a Kilititől Vénekig terjedő Szigetköz.

A földtörténeti múltat, a vízrajzi viszonyokat, az élővilágot és a leg
fontosabb gazdálkodási tevékenységeket (az ősi mesterségeket, az állat
tartást, a földművelést, a kertészetet, az erdő- és vadgazdálkodást stb.) 
felsorakoztató fejezetek, ill. képek füzére azonban nemcsak ismereteket 
közöl, tanít, szórakoztat, élmények részesévé avat és gyönyörködtet eb
ben az albumban, hanem lépten-nyomon figyelmeztet környezetünk és 
természeti értékeink megbecsülésére és megóvására is. A szerző a termé
szetvédelem számos fontos teendőjére utal, amikor felemeli szavát a tájat 
elcsúfító, gomba módra szaporodó, törvénytelen kavicsbányák és a nyo
mukban keletkező szemétlerakatok ellen; amikor figyelmeztet saját fele
lősségünkre vizeink tisztasága érdekében; amikor ráirányítja a figyelmet 
a halpusztulásokra, a ritka kosborfajok védelmére, a nádégetés és az 
árokpartok kísérteties felperzselésére; amikor kifogást emel a csatorna
partok fasorait kíméletlenül kiirtó vízügyi gyakorlat ellen; amikor életet 
szavaz az öreg botoló füzeknek és remízeknek; amikor aggódik meg
fogyatkozott fekete gólyáink és kormoránjaink költőhelyeiért; amikor a 
vetési varjú-populációk irtását elemzi vagy a téli madáretetést érintve 
ad jó tanácsot. Mindezek -  mint az általános természetvédelmi magatartás 
részei -  az olvasók egyéni felelősségét hangsúlyozzák és azt sugallják, 
hogy a természet védelme társadalmi igény és belső meggyőződés kell 
legyen! Minden törvény -  így a természetvédelemről szóló új törvény



erejű rendelet is -  akkor él, ha bennük é l! A természetvédelem társadal
masításának, a természetvédelmi tudat formálásának éppen ezért fontos 
eszköze ez a könyv.

Az „aprómunka”, a napi feladatok, az általános természetvédelmi etika 
problémaköreinek érintésén túl a mű -  hitem szerint és sokak vágyát 
követve -  azt a törekvést is szolgálni kívánja azonban, hogy az a csodála
tos vadvízország, amelyet Szigetköznek hívunk, megtalálja helyét az 
intézményesen védett természetvédelmi területek rendszerében.

Győr-Sopron megyében -  amelyhez a Szigetköz is tartozik -  az Or
szágos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (OKTH) 3 nagy táj
védelmi körzetet: a Soproni (4905 ha), a Fertő-tavi (12452 ha) és a Han
sági Tájvédelmi Körzetet (6243 ha) nyilvánította védetté, ezenkívül 3 
országos jelentőségű és 18, a Megyei Tanács által védelem alá vont ún. 
helyi jelentőségű terület élvez hatósági oltalmat. Utóbbiak közé tartozik 
a Szigetköz térségében a hédervári kastélypark, a Kont-fa (kipusztulva), 
egy idős tölgy és egy méretes feketefenyő, továbbá a feketeerdei tölgyes 
és a Halászi község határában álló Házierdő, a tüzes liliom termőhelye 
miatt. A szigetvilágban és a Mosoni-Duna mentén egyelőre nincs ter
mészetvédelmi terület, jóllehet a Mosonmagyaróvár melletti Lóvári-erdő 
(számos orchidea lelőhelye miatt), a Parti-erdő (égerlápja tőzegpáfrány- 
nyal és nyári tőzikével), a Derék-erdő gyertyánligete, a lipóti holtág és 
nádas, az ásványrárói szigetek közül pedig az Öntés-sziget és a Völgy
sziget jellegzetes gémtelepei a megyei szintű védelmet megérdemelnék. 
Talán még ennél többet is, ha valami módon nagyobb, összefüggőbb 
keretbe lehetne foglalni a legértékesebb élőhelyeket.

Mert a Szigetköz nemcsak az említett helyek, vagy a fekete gólyák 
által lakott Patkányos és Gönyű térsége, az Ásványrárón megjelenő réti 
sas, a Cikola-szigeti szürkegémtelepek, a véneki réten nyíló mocsári kos
bor, a morotvák vizeiben elszaporodó vízilófark, rucaöröm és békaliliom 
jelentenek értéket, hanem a tájképi szépség fenntartása, a „genius loci” 
megőrzése, az egész növényi szukcesszió bemutatása itt a feladat. Lehet, 
hogy másutt e hazában az észak-amerikai nemesnyárasok tájidegen be
tolakodók, itt azonban szerves részei a vidéknek, esztétikailag a Duna- 
szigeteken jelentős szerepet játszanak. Ezért állapítja meg találóan Alexay 
Zoltán, a könyv írója, hogy „nem a különleges ritkaságok, hanem a táj 
és az élővilág együttesen jelent egyedülálló értéket”.

Nem kell csodálkoznunk tehát, ha védelmük gondolata szükségsze
rűen már korábban felmerült. Felmérések születtek, átfogó kutatásokat 
végeztek, tervek készültek a Szigetköz „megmentésére”. Valóra váltásuk
nak átmenetileg ugyan nem kedvezett az idő, napjainkban mégis az illeté
keseknek újból és konkrétan meg kellene vizsgálniuk, hogy a Szigetköz 
mely részeit (esetleg Felső- és Alsó-Szigetközre bontva) és milyen mó
don lehetne hatékony természetvédelemben részesíteni. A további lépé
sekhez alapul szolgálhat az a helyzetfelmérő tanulmányterv, amelyet -  az 
azóta túlhaladott koncepció ösztönzésére ugyan -  a Keszthelyi Agrár- 
tudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Kara, több in
tézmény, így az OKTH, az Erdészeti és Faipari Egyetem stb. -  közre
működésével munkált ki. A flóra és a vegetáció tekintetében kívánatos 
az egyéni kutatási eredményeken túl az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéke 1978-ban végzett azon 
terepmunkáira támaszkodni, amelyek egyrészt a terület potenciális vege
tációs térképét (1 :50 000 méretarányban) tartalmazzák, másrészt ame
lyek a biotikus szukcesszió irányát megállapították. A faunisztika terüle



tén alaposan kikutatottnak csak a Szigetköz madárvilága tekinthető, a 
védett madárfajok biotópjainak elhatárolását a Magyar Madártani Egye
sület Kisalföldi Csoportja már elkészítette. Egyéb állatcsoportok mód
szeres felkutatása kutatóintézeti, múzeumi és tanszéki feladat lehet, kez
deményezését és szervezését a Megyei Tanács Környezet- és Természet- 
védelmi Bizottsága vállalta csakúgy, mint ahogyan a védelemre vonat
kozó lépések megtételére is ez a szerv látszik legalkalmasabbnak. Csak 
körültekintő felmérés és a lehetőségek reális számbavétele után kerülhet 
sor az önújulásra és önfenntartásra képes területek kijelölésére. Ezek ki
terjedése és értékrendje döntheti el azt a természetvédelmi területi kate
góriát, amelyen belül a Szigetköz természeti értékei az utódnemzedé
kekre áthagyományozhatok.

Önújulást, önfenntartást említettem, amelynek révén a sok sebet ka
pott természetes és származék vegetáció -  az állatvilággal egyetemben -  
begyógyithatja forradásait, a koncepcióváltozással együttjáró újrakezdés 
pedig természetvédelmi kincseinknek eddiginél megnyugtatóbb kezelé
sét teszi lehetővé. Megőrizhetők és megújíthatók a Szigetközre jellemző 
ökoszisztémák s azok természetes, időbeni egymásrakövetkezése: a bio- 
tikus szukcesszió. A biotikus szukcesszió mindkét vonalán: a friss vizű 
termőhelyek ásványi (mineralogén) és a pangóvizes termőhelyű szerves 
(organogén) ártéri társulássorok ez esetben tartósan értékes élőhelyek, 
génrezervációk maradnak. Az első szukcesszió-sor az iszapnövényzetből 
indul ki és a keserűfüves ártéri gyomnövényzeten, a bokorfüzesen és a 
fűz-nyár ligeterdőn (puhafás erdő) át s tölgy-kőris-szil ligeterdőig, ill. 
a gyöngyvirágos tölgyesig terjed. A másik szukcesszió-sor a hínárosból, 
ill. a nádasból indul ki és a magassásos réteken, a mocsárréteken át a 
kiszáradó lápréten túl a füzesig, az égerláperdőig, ill. a keményfás ligete
kig terjed. Törekedni kell arra, hogy a védelmi rendszerben minden tipi
kus ökoszisztéma helyet kapjon s akkor éri el célját igazán ez a könyv.

Dr. Csapody István
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Sok száz sziget között, ezernyi ágra szakadva 
kóborolt egykor a Duna a Kisalföldön, miközben 
hordalékával feltöltötte, áradásaival pusztította 
a területet. így jött létre hazánk legnagyobb 
szigete, a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna 
határolta Szigetköz. A múlt század végi 
szabályozás után megszűnt a víz korlátlan 
uralma, visszaszorult a töltés és a meder közti 
hullámtérre, ahol még ma is megvannak 
a szigetek között kanyargó mellékágak, épülnek 
a zátonyok, a pusztuló partokról vízbe zuhannak 
a faóriások, él, változik a táj. A hatalmas ártéri 
erdők változatos növényzete jó búvóhelyet nyújt 
a gazdag állatvilágnak. Ide kalauzolja el a könyv 
az olvasót, de a táj és élővilágának bemutatásán 
kívül ismerteti az itt élő emberek régi mesterségeit, 
a Szigetköz mai életét, gazdaságát. - _

' Az-érdekes szöveget szép képanyag illusztrálja.
A szerző egy évtizedes munkája során készített 
fotói bemutatják a terület növény- és állatvilágát, 
a halászok, pásztorok, erdészek életét.
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