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Korábbi írásaimban jeleztem, kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam önöket a település
határában fekvő Nádas-tó ?újraélesztését? célzó erőfeszítéseink fejleményeiről. Mindezt azért
tartom fontosnak, mert az elmúlt három év alatt Budakeszi Város Önkormányzata, a
Budakörnyéki Naturparkért Egyesület, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány, a Kohó Egyesület
és számtalan önkéntes anyagiakkal, szakmai és kétkezi munkával segítette és jelenleg is
dolgozik a tó és a mellette található híres és népszerű mamutfenyők környezeti és természeti
értékeinek a megőrzésében. Ezúton is köszönet érte!

      

Mindenki által ismert, hogy 2010 a rekordok éve volt. Ezek közül kiemelkedik hazánkra hullott
csapadék mennyisége, melynek hatásait nem csak itthon, de szerte Európában is láthattuk,
érzékeltük. Munkám során az országot járva megdöbbentem, mikor a szántók, legelők helyén
ameddig a szem ellátott mindenhol víz fodrozódott. Kis vadvízi birodalmak születtek, és számos
helyen még most is víz csillámlik a völgytalpak alján, az árkok mélyén. Felelevenítve egy
korábbi letűnt korszakot, mikor a Kárpát-medence jelentős része vizes élőhelyek
megszámlálhatatlan hálózatából állt, melyben a kor embere is megtalálta a maga helyét.

  

Hasonló természeti jelenséget élhetünk át most Budakeszi határában. Hiszen újjáéledt a
Nádas-tó világa! Sajnos nem rajtunk múlik, meddig élvezhetjük a mamutfenyők mögül elénk
tárul meseszép látványt, mert egy újabb aszályos év, nem megfelelően tervezett és kivitelezett
beruházással eltűnhet ez a kis vizes élőhely, mely lépten, nyomon segítségért kiállt a nagy
magyar valóságban!
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Ez a kis helyi természeti csoda 2010 decemberében kezdődött. Ekkor robbanásszerűváltozások zajlottak le a természetvédelmi területek közel 20 hektáros részén. Mint ismeretes2010. december, majd újév első napjaiban beköszöntött enyhe idő hatására a korábban száraztómeder legfelső fagyott talajrétege felengedett és utat tört magának a hónapok alattfelgyülemlett talajvíz, mely napjainkban is folyamatosan táplálja a tavat. 2011 januárjában amamutfenyő domb és a Darányi terület közötti szántóföld jelentős része szintén víz alá került.Jellemző, hogy gyalogosan is nehezen járható a völgytalp jelentős része. A területeteketrendszeresen felkereső lakosok már ekkor is érzékelhették, hogy itt valami készülődik, mert akorábban kiszáradt medrekben egyre nagyobb területeket hódított vissza a folyamatosannövekvő vízszint.  A tavasz beköszöntével elindult a vízi világ újjászületése. Március elején elsőként az évek ótanem látott zöld varangyok jelentek meg a tavat övező vizes tocsogókban. Miután megtalálták atavat nászuktól volt hangos az alig pár fokos víz. Hihetetlen látvány fogadta az éjjel arra sétáló,fejlámpával a tavat vizsgáló természetjárót. Enyhébb márciusi éjszakákon a délre fekvő földútonbékavonulást lehette megfigyelni. Ekkor kisebb csoportokban haladtak apró léptekkel a dermedtkététűek a víz felé. Varangyokkal egészen március végéig, április elejéig lehetett találkozni atavat övező erdők aljnövényzetében, éjjel pedig a tóban és a környező kisebb tocsogókban. Akövetkező meglepetés a külterületeken történő önkéntes szemétgyűjtés alkalmával ért.Korábban már tudtunk az új jövevényekről, de személyesen március 26.-án láttam meg előszörazt a vadkacsapárt, mely szó szerint az égből jelent meg. Őket később még három egyedkövette mindenkinek a legnagyobb meglepetésére és örömére. Majd az újabb csoda májusmásodikán ért minket, mikor madarászok jelezték, hogy egy kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)is megjelent.  

Március végén az első melegebb tavaszi napok alakalmával már lehetett hallani a levelibékákat,de a cikk írásakor (2011. április 28.) esténként hihetetlen békakórus szól a tavat övezőerdőkben. Április végétől a tavat övező gyepekben, erdőkben nagy számban található erdei ésgyepi béka. A fás bokros részeken számtalan madárfaj dalolva járja táncát, és jelzi a tavasz ésezzel a megújulás beköszöntét. Mindenkinek ajánlom, hogyha teheti, estefelé sétáljon ki atóhoz és hallgassa meg koncertjüket. Semmivel sem lehet összehasonlítani. Kisgyermekekszámára felejthetetlen élményt jelent! Fülelni és hallgatni a természet hangjait. Béka ésmadársereg hajnalban és estefelé ad füttykoncertet, mely sokszor több utcányira isbehallatszott, míg a város zaja el nem nyomja hangjukat. Cinkék, rigók, fülemülék, seregélyekés számtalan tollas dalnok hangjával fekhetünk és kellhetünk minden nap.  Az idei Föld napja rendezvénysorozat alakalmával több fórumon is bemutattuk Budakeszitermészeti értékit, köztük a Nádas-tavat is, mint a legnagyobb helyi természetvédelmi területét,és annak revitalizációs terveit. Mindenhol megerősítették elhatározásunkat, hogy nem lehetveszni hagyni és mindenféle spekulációknak odadobni ezt a felbecsülhetetlen környezeti éstermészeti értéket, mely városunkat gazdagítja. Az előadóüléseken és a megbeszéléseken túlkorábbi általános iskolai tanáraim felkértek, hogy a Budakeszi Széchenyi István ÁltalánosIskolában két osztály számára tartsak Föld Napja alakalmából egy bemutatót Budakeszitermészetvédelmi értékeiről. Az előadás után a gyereksereget korábbi tanáraimmal közösenkivittük a mamutfenyőkhöz és a Nádas-tóhoz és terepi faladatokkal bemutattuk nekik a területekélővilágát. Nem volt olyan gyerkőc, aki ne örömmel vetette volna bele magát a feladatokmegoldásába, és az önálló felfedezések után ne döbbent volna rá milyen kincs is rejtőzik aszülővárosában. Összesen 44 gyerkőc vett részt ezen a közös ?terepi tanórán?. Mindannyiangazdagabbak lettek néhány élménnyel, és bízunk benne, hogy ezekre alapozva lehet a jövőkörnyezettudatos nemzedékeit felnevelni, melyeket nem lehet sem a hipermarketek színesreklámjaival, sem üres beszédekkel, ígéretekkel becsapni, és ha később a környezetét érintőkérdésben dönteni kell, akkor előtte gondolkodik és mérlegel.  Mondandómat azzal zárnám, hogy a tóban víz van! Ezzel a természet remélhetőleg a sokkétkedőnek és ellenlábasnak, akik a terület magáncélokra szeretné használni csattanós választadott, hogy jelezze: ?Élek és élni is akarok?! Abba viszont szörnyű belegondolni, hogy mennyiértékes időt és lehetőséget pazaroltunk el, mennyi minden megvalósulhatott volna egy vizesélőhely rehabilitációjának keretében, mely nem csak Budakeszinek, hanem ennek a régiónakés fővárosunk agglomerációjának a gyöngyszeme lehetne.    Weiperth András  biológus, Budakörnyéki Naturparkért Egyesület  Fotók: Odri Ágnes és Potyó Imre
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