ཉེན་བརྡ། ཉ་རིག་པ་ཅན།
གི་ཉ་ཚུ་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦ་ེ ཟ།
ཡང་ཅིན་ཟ་ནི་ལུ་གནོད་ཅན་ཨིནམ་འོང།
Columbia Slough

Oregon གསོ་བའི་དབང་འཛིན་ (OHA)
གི་སྣོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་slough ནང་
ལས་འཛུང་མི་རུས་མེད་ཉ་ཤ་ མངམ་སྦེ་མེན་པ་ཟླཝ་
རེ་ནང་ཚ་རེ་ཟ་དགོ།་ཤོག་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཉ་
གི་མ་ཚུ་བཏོན་བཏང་སྦེ་ཧིང་སང་ས་དགོཔ་ཨིན།

Fish Smart.
Eat Safe.

Kelley Point Park
Kelley Point གླིང་ག
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ཉ་ཤ་ག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ཟ་དགོཔ རྐྱ?

Columbia Slough
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ཉེན་ཁ་སྦོམ་ག་ལུ་རང་འོང་?

Slough ནང་ལས་བཟུང་མི་ཉ་ག་ར་ཟླཝ་རེ་ནང་རུས་མེད་ཉ་ཤའི་བཞེས་སྒོ་ཟླཝ་རེ་ནང་ཚ་
རེ་ཟ་དགོ།་འོག་ལུ་བཀོད་འདི་ཡོད་པའི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

• ཨམ་སྲུ་ ཨ་ལུ་ཆགས་ནི་ཨིན་མི་ཚུ།

• མངལ་ནང་གི་ཨ་ལུ་ བྱིས་པ་ དེ་ལས་གཅེས་སྐྱོང་འབད་མི་ཨ་ལུ་
ཆུང་ཀུ་ ཨ་ལུ་ལོ་གྲངས་ ༦ ལས་ཉུངམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་
• Columbia Slough ནང་ལས་ ཉ་དེ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཟ་བ་ཅིན་
ཉེན་ཁ་ཡོད

རུས་མེད་ཉ་ཤྱངམ་གཅིག།
Carp / གཙང་ཉ

Black Crappie / ཉ་གནགཔ

ཟླཝ་རེ་ལུ་ཚར་རེ།
Sunfish / ཉིན་ཉ

Bluegill / སྣོད་ཀྱི་ཉ

PCBs དང་ནད་འབུབ་དེ་ཚུ་གིས་
བཙོག་པ་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཉ་ཚུ་ཟ་བ་
ཅིན་ གཟུམས་ཁམས་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་རང་
གནད་པ་འབྱུང་འོང་?
• ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ གནའ་དུས་ཀྱི་ཀླདཔ་དང་ དབང་རྩའི་
རིམ་ལུགས་ལུ་གནོད་འོང་།

Largemouth Bass / ཉ་ཁ་སྦོམ

Large-scale sucker

Slough ནང་ལས་བཟུང་མི་ཉ་ག་ར་ཟླཝ་རེ་ནང་
རུས་མེད་ཉ་ཤའི་བཞེས་སྒ་ོ ཟླཝ་རེ་ནང་ཚ་རེ་ཟ་དགོ།་འོག་
ལུ་བཀོད་འདི་ཡོད་པའི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

• སྐྱེ་འཕེལ་ཅན་དང་ནད་ཐུབ་ཀྱི་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནད་
འོང་
• ཀེན་སར་གྱི་ཉེན་སྤེལ་འོང་

(OHA) Oregonགསོ་བའི་དབང་འཛིན་གིColumbia Sloughནང་ལུ་ཡོདཔ་པའི་ཉའི་སྟོན་འདི་དབྱིན་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ནང་མཐུན་མཛད་ནུག།

Blue &
Fairview
Lakes / མཚོ

Columbia Slough ཉའི་གྲོས་སྟོན

ང་གིས་ ང་རའི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཉེན་ཁ་མེདཔ་ག་
དེ་འབད་བཟོ་ཚུགས?

ཁྱོད་རའི་བཞེས་སྒོ་འདི་ཁྱོད་རའི་གཟུགས་སྦོམ་ཆུང་ལུ་རག་ལས།

• Slough ནང་གི་ཉ་ཤ་ཚུ་ཟླཝ་གཅིག་ནང་སྣོན་དང་འཁྲིལ་ཟ་དགོཔ་ཨིན།གདོང་
ཤོག་གི་ཐིག་དམརཔ་ནང་བཀོད་བཟུམ་སྦེ། ལོ་ན་སྨིན་པ་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོ་འདི(8ཨའུནས)མི་
ཁོ་ར་གྱི་ལགཔ་གི་སྦོམ་ཆུང་དང་ཚད་ཡང་ན་ཕོ་ཚོད་འཁྲིལཝ་ད་ཏ་སིའི་བུངས་གཉིས་ཀྱི་
སྦོམ་ཆུང་དང་ཚད་ཟ་དགོ། ན་ཆུང་དང་ཨོ་ལུ་ཚུ་སྐལཝ་ཉུང་སུ་སྦེ་ཟ་དགོ།

8 ཨའུནས(གཱརམ་226.796
ལྗིད་ཚད་དང་འདྲན་འདྲ)

བཞེས་སྒོའི་ཚད་འདི་རུས་མེད་ཉ་ཤ,8ཨའུནས་(་གཱརམ་226.796
ལྗིད་ཚད)་དང་འདྲན་འདྲ་ཡང་ན་

4ཨའུནས
(གཱརམ113.398ལྗིད་ཚད་འདྲན་འདྲ)

• Slough ནང་ལས་ཉ་ཟ་བ་ཅིན་ ཉ་ཆུང་ཀུ་དང་ ན་ཆུང་ཚུ་ཟ་དགོ།

ལགཔ་གི་སྦོམ་ཆུང་དང་ག་ཚད་ཡང་ན
A

A
A

• ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁྱོད་ལུ་ཉ་བྱིན་པ་ཅིན་ཡང་ན་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་མ་ཉོཝ་ལས་ཉ་འདི་ག་
ཏེ་ལས་ཨིན་འབྲི་དགོ།

A

ཏ་སིའི་བུངས་གཉིས་ཀྱི་སྦོམ་ཆུང་དང་ག་ཚད།

160

80

160 པ་འུནཌ།

80 པ་འུནཌ།

Slough ནང་ལས་ ཉ་ཟ་བ་ཅིན་ གཤམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ:
• བཙོག་པ་དེ་ཚུ་ཡང་ མགུ་ཏོ་ ཤ་ཕྲའི་ ཕོའི་ནང་ དང་ ཕོའི་
ཚི་ལུ་ ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཚུ་ བཏོག་
ཞིནམ་ལས་བཀོ་གཏང་དགོ།

OK

ཚི་ལུ་བཏོག་གཏང
ཁར་ལས

ཤ་བཏོག་གཏང་

• འཇམ་འོད་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་རྐྱངམ་ཅིག་ཟ།

ཉ་ཤ་ག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ མངམ་འབད་
ཟ་དགོཔ་སྨོ?
སེལ་མོན དང་ ཨིསི་ཊིལ་ཧེཊི
གི་ཉ་ཚུ་ཟ་དགོ། ཨ་ནི་ ཉ་དེ་ཚུ་
Slough ནང་ལུ་དུས་ཡུན་ཐུང་
ཀུ་རྐྱངམ་ཅིག་སྡོདཔ་མ་ཚད་ མང་ཤོས་ར་རྒྱ་
མཚོ་ནང་ལུ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་བཙོག་པ་ཡང་ཉུང་
སུ་འབད་འོང་།

• འཇམ་འོད་ཅན་གྱི་ཉའི་ཡན་ལག་འདི་ མེ་ནང་བསྲེག་ ཤ་
མེར་གཏང་ནི་ བསྲེག་ནི་དང་ རླངསམ་ (ཤ་དང་ཚི་ལུ་
མེདཔ་འབད) ནང་གཏང་ནི་དང་ ཚི་ལུ་ འཛག་བཅུག་དགོ
•

Slough ནང་ཡོད་པའི་ཉ་ཚུ་ མ་བཙོ་བ་ཟ་ནི་མི་འོང་།

• འཛག་ཡོད་པའི་ཚི་ལུ་ཚུ་གཙོ་ནི་དང་ ཟ་ནི་མི་འོང་།

ཉའི་ཟུར་བྲག་ནང་ཡོད་པའི་ཚི་ལུ་
གི་ས་ཁོངས་ཚུ་བཏོག་གཏང་

མཛོད་ཁང་ནང་འབག་བཞག་མི་ཉ་ཚུ་
ཉེན་སྲུང་ཅན་སྦེ་ཟ་བཏུབ་ག?

ཉ་ཟུང་ནི་གི་ས་གནས་ཉེན་ཁ་མེད་མི་
ཡོད་ག?

ཕོའི་ཚི་ལུ་བཏོག་གཏང་

ཡོད།་མཚོ་ནང་ལུ་ འགྱོ་མི་ཉ་དེ་ཚུ་ལུ་ བཙོག་པ་
ཉུངམ་འབད་འོང་། Columbia, Clackamas
དང་ Sandy བྱེམ་ཆུ་གི གཙང་ཆུ་ མཐའ་མའི་
མཚོ་དང་ ཆུ་མཛོད་ནང་ལུ་ ཉ་ཟུང་པ་ཅིན་
ཉེན་ ཁ་ཉུངམ་འབད་འོང་། ས་ཁོངས་གཞན་ཚུ་
ནང་ ཉ་ཟུང་པ་ཅིན་གཞན་ཉའི་གྲོས་སྟོན་དེ་ཚུ་
ཉ་མ་ཟུང་བའི་ཧེ་མར་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཁ་བྱང་

མཛོད་ཁང་ནང་བཙོང་མི་ཉ་ཚུ་དངུལ་ཆུ་PCBsདང་གཞན་དུག་ཅན་གི་རྫས་ཚུ་ཡོདཔ་མེདཔ་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལས་Oregonགསོ་བའི་
དབང་འཛིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ www.healthoregon.org/fishadv ནང་ཤེས་ཚུགས།

བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་
• Oregon གསོ་བའི་དབང་འཛིན - ཉའི་གྲོས་སྟོན་དང་ཟ་ཐངས་ལམ་སྟོན:

www.healthoregon.org/
fishadv བལྟ་ཞིབ་འབད་གནང་།

www.healthoregon.org/fishadv

• Portland ཁྲོམ་སྡེ - རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཡིག་ཚང་ - Columbia Slough ཉའི་གྲོས་སྟོན:
www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

མཐའ་འཁོར་ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་འདི་ དོན་ཁུངས་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་བྱིན་ནི་ནང་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད། སྐད་སྒྱུར་དང་ དོན་འགྲེལ་ བསྒྱུར་བཅོས་ འགྲིགས་འཇགས་ ཡང་ན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་གཞན་མི་ཚུ་
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