PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ADATLAP

Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapja

2007. évi támogatásának felhasználásáról

1.

Támogatási szerzıdés azonosító száma:
2/2007

2.

Támogatott program címe:
Szıdrákosi Program III. ütem (2007-2008)

3.

Támogatott neve:
Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület

2008

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

4.

A támogatott program megvalósítási helyszíne(i):
Veresegyház

5.

A program címe és rövid leírása (max. 5 sor):
Szıdrákosi Program III. ütemének (2007-2008) keretén belül a következı munkákat végeztük
el:
1. KékLánc Vízminıség-mérı Hálózat mőködtetése
2. Pamut-tavi Demonstrációs Terület: rehabilitáció és monitorozás
3. Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és kezelése

6.
A program megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények
részletezése (számszerősíthetı eredmények esetén azok számszerősített bemutatása is
szükséges, max. 3 oldal):
A Szıdrákosi Program III. üteme keretében az alábbi, pályázatban vállalt feladatokat végeztük el:
1. KékLánc Vízminıség-mérı Hálózat mőködtetése a veresegyházi tórendszeren (ld. a mellékelt
kutatási jelentést)
Megjegyzés: a vízkémiai mérésekhez reagenseket vásároltunk.
2. Pamut-tavi Demonstrációs Terület: rehabilitáció és monitorozás
A rehabilitációnak kettıs célja van: a vízminıség javítása és a természetes halszaporulat növelése.
A 2006-ban megkezdett rehabilitáció folytatásaként a veresegyházi Hínáros csatornából hínárt
telepítettünk 2008. július 3-án a Pamut-tó délkeleti végében elkerített, amur mentesített
Demonstrációs Területre. A telepített hínárfajok és mennyiségük: érdes tócsagaz és apró békalencse
(40 liter), vidrakeserőfő és bodros békaszılı (15 l). E mellett elvégeztük/elvégeztettük a 2006-ban
végrehajtott botanikai és hidrobiológiai vizsgálatok (állapotfelmérés) megismétlését, annak érdekében,
hogy a rehabilitáció eredményességét nyomon követhessük.
Problémát jelentett, hogy a kerítésen lukat találtak az amurok, és emiatt a korábban (2006-ban) és
újabban telepített hínár egy részét kiették a tórészletbıl (az összes borítás nem haladta meg a 10%ot). A 2006-ban telepített és azóta dúsan virágzó fehér tündérrózsát szintén károsodás érte.
Természetvédelmi szempontból a jó megoldás az lenne, ha az egész tó amur (és busa) állományát
lehalásznák.
A hidrobiológiai felméréssel (2008. június 20.) a VITUKI Kht-t bíztuk meg (ld. a csatolt kutatási
jelentést a mellékletben és a fotómellékletet).
3. Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és kezelése
A Medve-láp, az Orchideás-rét és a Reveteki-homokpuszta esetében a következı munkákat
végeztük/végeztettük el:
- Természetvédelmi kezelési terv elkészítése és egyeztetése (ld. a mellékletet)
Egyeztetés az illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal.
- A védetté nyilvánító önkormányzati természetvédelmi rendelet elkészítése (hatályban van, a
képviselı-testület már elfogadta)
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- A területek természetvédelmi kezelése (ld. a fotómellékletet):
-

Medve-láp: magas és kanadai aranyvesszı kaszálása és a kaszálék eltávolítása (2008.
szeptember 12.)

-

Orchideás-rét: erdei fenyı csemeték ritkítása (2008. július 25.)

-

Reveteki-homokpuszta: selyemkóró irtása (2008. július 29.)

Fotómelléklet

A Reveteki-láp és –homokpuszta kezelésébe
bevontuk az Útilapú Hálózat és a Tavirózsa
Egyesület által szervezett Nemzetközi
Környezetvédelmi Tábor tagjait is
(lengyel, cseh és francia résztvevıkkel)

A homokpuszta kezelés végeredménye:
az özöngyom selyemkóró kötegelve

Az inváziós aranyvesszı kaszálása a Medvelápon

A VITUKI Kht. munkatársai a Pamut-tó
Demonstrációs Területén a makrogerinctelen
faunát vizsgálják
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Egyéb mellékletek
a. Szıdrákosi Program (2007-2008): Kéklánc Vízminıség-mérı Hálózat. Kutatási
jelentés
b. A Pamut-tó, a Pócos-tó és az Ócsai Tájvédelmi Körzet égerlápjának hidrobiológiai
vizsgálata. 2008. 06. VITUKI kutatási jelentés
c.

Természetvédelmi kezelési tervek:
- Orchideás-rét Helyi Természetvédelmi Terület,
- Medve-láprét Helyi Természetvédelmi Terület,
- Reveteki-láp és -homokpuszta Helyi Természetvédelmi Terület.

Kelt, Veresegyház, 2009. január 28.

