SZŐ DRÁ KOSI PROGRAM (II. ütem, 2006) – vé gső beszá moló
FOTÓ MELLÉ KLET
A Pamut-tó rehabilitá ciója

1. A rehabilitá landó ví
zté r elkerí
té se

4. A halfauna felmé ré se

2. Egy rö vid tá jé koztatót is kihelyeztünk az
é rdeklő dő k ré szé re

5. A vizsgá latokhoz elektromos
halá szógé pet haszná ltak

3. A tá jé koztató

6. A tú lszaporodott sügé rá llomá ny
degradá lt á llapotokra utalt

7. A ví
zben elő fordul a vé dett szivá rvá nyos
ö kle kisebb populá ciója is

8. Az amurokat eltá volí
tottuk a
rehabilitá landó területrő l

9. A horgá szok gyakran visszadobjá k a
horogról leszakí
tott tö rpeharcsá t, mely
rothadá sá val fertő zi a vizet

10. Az idegenhonos cifrará k gyakori a
tóban

11. Az amur lehalá szá sa há lóval é s
elektromos halá szgé ppel tö rté nt

12. „Felné zik” a há lót
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13. A há lóba akadt busa kiemelé se
16. A 4. sz. Babati-tó volt a hí
ná rtelepí
té s
egyik „donorterülete” (Gö dö llő )

14. A busahalá szat vé geredmé nye

19. Ü veglevelű bé kasző lő szedé se az
É gető -szigetné l (Vá c)
22. Ü veglevelű bé kasző lő kö zelrő l

17. „Hí
ná rvadá szat”
22. Betelepí
té s elő tt
20. Hí
ná rszedé s gereblyé vel a
veresegyhá zi Hí
ná rosból

15. Egy nagyobb pé ldá ny

18. Az igé nytelen é rdes tócsagazt
telepí
tettük be legnagyobb mennyisé gben a
Pamut-tóba

21. A gyö kerező é s tö ré keny üveglevelű
bé kasző lő szedé se nehé z feladat volt

23. Az üveglevelű bé kasző lő ülteté se
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Egyé b esemé nyek

24. A Pamutipari HE egy üttműkö dé sé t,
segí
tsé gé t nyurgaponty telepí
té sé vel
viszonoztuk

27. Egy ritka á gascsá pú rá kfaj (Pleuroxus
denticulatus), mely a rehabilitá ciót kö vető en
jelent meg

25. Egy szé p pé ldá ny

26. Makrozoobenton mintavé tel tókö zé prő l

28. Pillanatké p a gyermek
horgá szversenyrő l

30. Ké szülő dé s a halá szlé -fő zé shez

27. Minden ré sztvevő kapott jutalmat

31. Fotókiá llí
tá s

29. Az 1. helyezett kisfiú

32. Elő adá s é s fórum a Sző drá kosi
Programról
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