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Â Â A zagyvarÃ³nai hûtõvÃ-ztÃ¡rozÃ³k a Zagyva (itt mÃ©g patak) duzzasztÃ¡sÃ¡val keletkeztek. A hÃ¡rom tÃ³ kÃ¶zÃ¼l az I-es
("Kis tÃ³") a legkisebb - mintegy 0,59 ha - terÃ¼letû Ã©s a legkisebb Ã¡tlagmÃ©lysÃ©gû. Mivel ez az durva hordalÃ©k Ã¼lepÃ-t
tÃ¡rozÃ³, ezÃ©rt itt rakÃ³dik le a legtÃ¶bb homokos hrdalÃ©k, ami az elmÃºlt kÃ©t Ã©s fÃ©l Ã©vtizedben megtette hatÃ¡sÃ¡t: a
jelenlegi Ã¡tlagmÃ©lysÃ©ge 80 cm kÃ¶rÃ¼l van. Ennek ellenÃ©re szÃ©p pontyok talÃ¡lhatÃ³ak benne a rendszeresen telepÃ-te
nyaras pontyok mellett. Viszont keszeg Ã©s kÃ¡rÃ¡szÃ¡llomÃ¡ny jelentõsen megritkult, csakÃºgy mint a csukÃ¡Ã© Ã©s a sÃ¼llõÃ

Â Â A "KÃ¶zÃ©psõ tÃ³", vagy II-es tÃ³ mÃ©retÃ©ben is a kÃ¶zÃ©psõ: 0,98 ha az alapterÃ¼lete. A felsõ vÃ©gÃ©n sekÃ©lyebb
kÃ¶zeli rÃ©szÃ©n mÃ©lyebb tÃ³ Ã¡tlagmÃ©lysÃ©ge 1,4 m kÃ¶rÃ¼li. SzÃ©p szÃ¡mban talÃ¡lhatÃ³ benne dÃ©vÃ©r, kÃ¡rÃ¡sz Ã
dkg-tÃ³l a 12 kg-ig), amÃºr, de jelentõs a csuka Ã©s nem elhanyagolhatÃ³ a sÃ¼llõ Ã¡llomÃ¡nya sem. Ennek a tÃ³nak a partja
a legalkalmasabb a hÃ¡rom tÃ³ kÃ¶zÃ¼l a rakÃ³s botos horgÃ¡szatra, bÃ¡r ezt is csak elszÃ¡nt rakÃ³soknak ajÃ¡nljuk inkÃ¡bb
(mindenhol kevÃ©s a hely a parton, mert egy szûk vÃ¶lgyben helyezkednek el a tavak).

Â Â A 3,83 ha terÃ¼letû III-as ("Nagy tÃ³") biztosÃ-tja a legvÃ¡ltozatosabb horgÃ¡szati lehetõsÃ©get. A vÃ-zmÃ©lysÃ©g a 60 cm
a 3,2 m-ig vÃ¡ltozik a befolyÃ³tÃ³l a vÃ¶lgyzÃ¡rÃ³ gÃ¡tig. A halÃ¡llomÃ¡ny: dÃ©vÃ©r, bodorka, vÃ¶rÃ¶sszÃ¡rnyÃº, sÃ¼gÃ©r, pon
50dkg-tÃ³l 15 kg-ig, amÃºr, csuka, sÃ¼llõ, legÃºjabban harcsa. A fõ hal termÃ©szetesen a ponty, de - kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az õszi Ã©
a tÃ©li idõszakban - nagy kedvvel Ã©s egyre tÃ¶bb eredmÃ©nnyel ûzik a ragadozÃ³kat is tagjaink mind kishalas/halszeletes,
mind pergetõ mÃ³dszerekkel. A meder vastag iszappal borÃ-tott, erre a fenekezõ mÃ³dszereknÃ©l Ã©rdemes gondolni.

Â Â Sok mÃ©lyvizû NÃ³grÃ¡d megyei bÃ¡nyatÃ³val ellentÃ©tben sekÃ©lyebb tavainkban jÃ³ lehetõsÃ©gek adÃ³dnak az ÃºszÃ³
horgÃ¡szat kedvelõinek. Ezt segÃ-ti, hogy sok a part menti nÃ¡das-gyÃ©kÃ©nyes, valamint tavainkon szabad etetni.

Â Â A sok - nem vÃ-zvÃ¡lasztÃ³i - horgÃ¡sz kÃ¶rÃ©ben elterjedt vÃ©lekedÃ©s - miszerint az iiteni halak a nagy iszap miatt
iszapÃ-zûek, bÃ¼dÃ¶sek - nem igaz. A Zagyva vize mindig is elÃ©ggÃ© tiszta volt, ami a 3 Ã©vvel ezelõtti zagyvarÃ³nai
csatornÃ¡zÃ¡si munkÃ¡latok utÃ¡n csak mÃ©g javult. Ã•gy halaink jÃ³ Ã-zûek Ã©s egÃ©szsÃ©gesek, amit tÃ¶bb mint 100 tagun
40 mÃ¡zsa fÃ¶lÃ¶tti konyhÃ¡kba kerÃ¼lõ zsÃ¡kmÃ¡nya is bizonyÃ-t!Â
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