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Kozép-Duna.vci l gyi V íztig y i IgazgatÓ s ág

H- 1088 Budapest, RákÓc zi ut 4| . ":

Mészaros LászlÓ fomérncik részére

Tárgy: Bejelentés

Tisztek F mérniik r!

A Ráckevei Dunaági Horgász Sziivetség a Ráckevei Duna.ágon kialakult kcirnyezeti
állapotok miatt az alábbiak szerint bejelentést tesz:

1'. A belvizek elvezetése érdekében fenntartott drasztikusan alacsony vízállás miatt
a Ráckevei Dunaági Horgász Sztivetség az országos Horgász Sziivetségtól
alhaszonbérletbe kapott vízteriileten a halgazdálkodási feladatait nem tudja
ellátni. Az a|acsony vuá||ás tevékenységíinket akadá|yozza és egyrittal jelentós

kárt okoz. A felsó szakaszon a vubetáplálás a Kvassay zsilipnél nem megfeleló. A
meleged vfuh mérséklet, a bevezetett szennyvizek és a tartősan alacsony vizá,J,lás
miatt a halpusztulás elkezdódtitt.
Kimondottan veszélyeztefue vannak a fómedertó| részben e|zárt htíkonyok és
mellékágak. Itt a halpusztu|ás kÍiltiniisen jelentós. A Makádi tÓrendszert táplál
víz a tavakban betegséget és elhullást okoz.
A jelenlegÍ helyzetet srilyosbítja az olyan illegálÍs szennyvu bevezetéseko mint
Csepelen a Csóhídtől lefele 300 méterre a jobb parton a Szebeni utcai
csapadékvu bevezetésnél! (Lásd fotő).

2. A zooplakton állomány jelentós része'valamint a csukao sÍilló, balin, keszegfélék
ikrái a tiibbsztiri vízcsiikkentés hatására a teljes Duna.ág teljes szakaszán
sériiltek és veszé|yeztetettek, Óriási a természetes szaporulat kiesése.

3. Az Űtsz lápok a hosszantartÓ alacsony vuszint miatt egy része leriigzíilo illetve
szárazra keríil és elpusztu| így jelentósen cs kken tápanyag kivonÓ és korokozÓ
baktériumok csiikkentó hatásuk.

4. A parti nádasok sztir tevékenysége a nádszárakon találhatrí tápanyagokatn
szárazra kertilésiikkel a szíiró tevékenységiik megszíÍnik! Az epifiton baktérium,
gomba és zooplakton állomány szintén pusztulásnak van ítélve!
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A fenti okok miatt kérj k szíves intézkedés ket a Nat ra 2000 természet megórzési kijelalt
ter leten lcritikus állapot megsziintetésére, a Duna ág védett és nem védett élóvilág megörzése
érdekében!

Kérjiik a nydri iizemi vízszint siirgös biztosíttÍsát a tovtÍbbi ki)rnyezeti károk és a R ckeveí
Duna gi Horgdsz Sz vetség tovtÍbbi anyagi kdr nak cs kkentése érdekében.

RÓckeve, 20]8. április l8.

Tisztelettel:

Mellékelve: A Duna-ág jelenlegi tárÓl kész lt B db fotö.

Kapi k:

Cimzett

Varga Ferenc tijzoltÓ dandártábornok r

FŐvárosi Katasztrófavédelnri lgazgatriság lg,azgatti.helyettesi
KatasztrÓfavédelmi llatÓsági Osztály
Székhelye: H.l 08 1 Budapest, Dologház u. 1 .

Dr. Cserlalti Szabolcs 'ftÍosztál:lvezetó r
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály
t072 Budapest, Nagy DiÓfa utca 10-12.

Dr. Sz cs Lajos elnÖk r
MOHOSZ
1124 Budapest, Korompai u. 17 .

Udvari Zs olt .fcío szt áltlv ez et ó r
FM Hor gászati és Halgazdálkodási FŐosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1 1.

Czeglédi Attila osztábtvezetó r
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Fcildmtiveléstigyi és ErdógazdáIkodási Foosztá|y Foldmrivelésiigyi osztá|y
2100 GÖdÖlló. Kotlán Sándor utca 1.
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Ráckeve, RSD partmente 
2018.04.18. 

 

 

 

   

 

 

       

 

Alacsony vízállás, halpusztulás 



Csepel RSD partmente 
2018. 04.16. 
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