A kétbodonyi tó bemutatása

{jcomments on}A Kétbodonyi tó bemutatása (Forrás: A Kétbodonyi Horgászegyesület holapja)

Megközelítés: Budapest felől a 2-es főútvonalon, vagy a 2/A (M2) úton Hont-Parassapuszta
határátkelő felé kell haladni. Rétság várost elhagyva a 2-es 22-es főútvonalak körforgalmában
Bánk község felé kell lekanyarodni, majd Romhány községet elhagyva Kétbodony községen át
Kisecset irányába. Kisecset és Kétbodony községek határán.( 500 - 500 m-re )
Félúton a két falu között bekötő út vezet a tóhoz, melyet tábla is jelez.
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1968-71 között árvízvédelmi tóként épült, de főként mezőgazdasági öntözésre használták.

1993 óta a Kétbodonyi He tagonkénti résztulajdona a 16 ha területű tározó.
A tó a befolyónál akadós, tőkék vannak a patakmederben. A gátról és a zsilip előtti nyílt vízű
szakaszról gyönyörű panorámát pillanthatunk meg.
Itt a víz kb. 2 és 4 m mély, az erdő alatt 1,5 m, de 20 méterre a parttól 2 és 3m.
A fenék iszapos, a part menti növényzet: nádas és fák. A víz tisztaságát életminőségét misem
bizonyítja jobban mint a gyakran hálóba és horogra akadt rákok.
Telepítések: kéthavonta (ponty+dunai keszeg) (évente kb. 100q)
Halak: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, busa,dévér,
balin, jász, egyéb keszeg félék, ezüstkárász (compó)
Rekordok (kg): ponty 24, amur 10 felett, süllő 8, csuka 6, harcsa 44kg. Busa 40kg. Balin 5-6 kg.
Szabályok: ponty fajlagos tilalom nincs. Ponty súlyhatár 6kg! Csak a súlyhatár alatti méret
tartható meg.
Bojlis horgászmódszer tilos! Etetőhajó használata tilos, kivétel harcsázó szerelék bevontatása!
Lékhorgászat csak tagoknak, és saját felelősségre engedélyezett.
Horgászidőszak: Non-Stop horgászat, napijegy forduló 06.00. órától 18.00. óráig éjszakai:
18.00.órától 06.00. óráig.
Fogható mennyiség:2db. ponty + 2db.egyéb + 5kg keszegféle.
Csónakhasználat: csak tagoknak, mentőmellény és 2 db. evezőlapát használata kötelező.
Jegyváltás: parton a büfében (tervek szerint horgászboltokban is)

Információ: SZABÓ GYULA +3670-2115302
He.Elnök
Postacímünk: Kétbodonyi Horgászegyesület 2655 Kétbodony Külterület Halórház
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Honlap: http://ketbodonyito.5mp.eu
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