SZŐ DRÁ KOSI PROGRAM (II. ütem, 2006) – vé gső beszá moló
FOTÓ MELLÉ KLET
Ké kLá nc Mé rő há lózat 1., 2. é s 3. jelenté se (2006.
á prilis 1., má jus 21. é s augusztus 15.)

5. A vízparton hagyott nádhamu bemosódása elő segíti az
algásodást (Hínáros)
1. A Sző drákosi-patak Pamut-tó elő tti szakasza
termé szetkö zeli állapotokat mutat (a hátté rben a vé dett
bugás sás zsombé kjai az Sz17 mé rő pont kö zelé ben)
3. A fonalas zö ldalgák (Cladophora sp.) elő ző é vi
maradványai é s tú lé lő ké pletei felszakadoztak a tófené krő l
(T9 mellett)

6. A vé dett szegé lyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus)
(Hínáros)
2. Műszeres mé ré s (T9 mé rő pont)

4. A Hínárosba zavaros, algás víz é rkezik az Ivacsi-tó felő l
(H10 mé rő pont)

7. Bé kapeté k a Hínáros vizé ben
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8. Szemé t a Patak utcai é s a Mogyoródi ú ti hidak kö zö tti
patakszakaszon

9. A nagy eső zé sek miatt kiö ntö tt a szennyvízcsatorna a
Mogyoródi ú ti híd lábánál…

10. … é s a szennyvíz a patakba jutott.

11. Az utolsó mé rő pont (Sz17) vize is tartogatott
„meglepeté st”
14. A szennyvízkiö mlé s miatt elszaporodtak a
gyomnö vé nyek.

12. Májusban a Mogyoródi ú ti híd lábánál (az Sz16 é s az
Sz17 mé rő pontok kö zö tt) a víznyomás mé g a csatornafedő t is
odé bb lö kte…

15. A szennyvízcsatornából egyenesen a Malom-tóba ö mlö tt
a szennyvíz, a Fürdő utca kö zelé ben (2006. május 25.)

13. … é s a szennyvíz utat vágott magának
a Sző drákosi-patak felé .

16. A Sző drákosi-patakba használt termálvíz is folyik
(az Sz16 é s az Sz17 mé rő pontok kö zö tt)
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20. Püspö k-forrás. A Sző drákosi-patak eredé si helye a
mogyoródi Bolnoka domb tö lgyesé ben
17. „Vízvirágzás” az M13-as mé rő pontnál (augusztus 15.)

18. Nyáron helyenké nt sűrű algalepedé k lepte be a vizet

21. A forrástól nem messze a patak mé g csak gyengé n
csö rgedezik

19. Az ö nkormányzat problé ma kezelé se: szennyvíz tú lfolyó
kié píté se kö zvetlen a Sző drákosi-patakba (a Mogyoródi ú ti hídnál)

22. A Sző drákosi-patak dunai torkolat elő tti szakasza
(A vízfolyások termé szetromboló kotrása sajnos általánosan
jellemző a vízgyűjtő n.)
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Az Ivacsi Lá pré t Termé szetvé delmi Terület kezelé se

3. … é s el is hordtuk a területrő l.

5. A terület a kezelé s után

4. A „bűnö s” aranyvessző

6. Egyre nagyobb foltokban hódítanak teret más, ő shonos
nö vé nyfajok

1. Az aranyvessző kaszálása

2. A kaszálé kot ö sszegereblyé ztük…
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