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A Hortobágy mai képe több mint 10 000 évvel ezelőtt alakult ki. Évezredeken át
őstulkok és vadlovak járták szabadon a pusztát, amelyek kulcsszerepet
játszottak a táj alakulásában. Későbbi, háziasított formáik, különösen a
szarvasmarha tartása a mai napig meghatározza a vidék természeti és gazdasági
adottságait. A puszta élővilágát, így a legelőtavakat is elsősorban a legeltetés
tartja fenn. Kiindulási formájuk a javarészt növényzettel borított szikes mocsár. A
sűrű, mocsári növénytakarót azonban a legelő állatok – patások, illetve egyes
lúd- és récefajok – rágással és taposással képesek visszaszorítani. Így jönnek
létre a nyílt vízfelszínű legelőtavak.

A Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
különleges élőhelyéből napjainkra alig egy
Nógrád megyényi terület maradt az egész
világon. Hazánkban ennek a megyényi
területnek az 1%-a található, mégpedig itt,
a Hortobágyon. Ráadásul hazánkban csak
itt, a Hortobágyon tekintheted meg ezen
élőhely kivételes kincseit, a legelőtavakat. A
pályázat célkitűzése, hogy a legelőtavakat
sújtó veszélyeztető tényezőket felszámolja,
és kedvező ökológiai állapotba hozza
ezeket a vizes élőhelyeket

A hazai szikes vidékek nyíltvizű élőhelyei laikus szem számára egyformának
tűnhetnek, hiszen a korábbi rossz, vagy elmaradt kezelési gyakorlat miatt
elhalványultak a különbségek. A legelőtó valahol a sós és édes vizek határán
húzódó, egyedi élőhely, amely nagyobb részben nyílt vízfelülettel rendelkezik.
Vízforrása kizárólag felszíni csapadékból és vízfolyásból ered, ezért időszakosan
kiszáradhat. A rajta megtelepedő madárvilág képviselői között gyakori a böjti
réce, a nagy goda, a piroslábú cankó, a tavi cankó, a gólyatöcs, a fehérszárnyú
szerkő és a sárga billegető.

A projekt alapadatai
Cél: természetvédelmi célú legeltetés megvalósítása, jelentős pozitív természetvédelmi állapotváltozás a Hortobágyi
puszta vizes élőhelyein
Területi adatok :
4 632 ha projektterület
Megvalósítók:
3+6 projektpartner

Projektterületeink

Az előkezelés

Az élőhelykezelés legfontosabb „eszköze” a magas
intenzitású ökológiai legeltetés, viszont a puszta egyes
területein olyan vegetáció alakult ki ahol a legeltetés
önmagában nem lett volna eredményes. Az állatok
sem birkóznak már meg a száraz, avas, 4-5 éves
nádrengeteggel. ezeket csak táplálékkeresésük során
törik, tapossák, viszont csak a legínségesebb esetben
fanyalodnak rá. Az ilyen helyszíneken előbb
szárzúzókkal kell a régi avas nádat megtörni, mert a
helyén sarjadó, friss nádat már szívesen eszi a jószág.

A magas intenzitású természetvédelmi legeltetés
A legelő őshonos háziállatok, mint a bivaly, a nóniusz, a magyar szürkemarha, a rackajuh táplálkozás és mozgás közben
mechanikai hatást gyakorolnak a talajra és a növényzetre. eltérő táplálkozási szokásaik, pataformájuk, és viselkedésük miatt
az egyes állatcsoportok különbözőképpen alakítják a terület növényzetét. Ilyen körülmények között csakis azon fajok képesek
fennmaradni, amelyek ellenállóak a zavarásokkal szemben. Ilyenek a pázsitfű- és útifűfélék, valamint a heverő hajtású
pillangósok. A különböző állatok legeltetése a mozaikos élőhelyformák kialakulásának alapfeltétele. Az így létrejövő
gyeptársulások azok, amelyek a Hortobágy egyedülálló tájképét, és védett természeti értékeit biztosítják.

A földmunka, és a mélyépítés
A munkagépek elbontották a természetes vízmozgást akadályozó Kondás-gát északi részét, a Kiskondás
terület belső gátrendszerét, amely izolált területeket hozott létre, nem engedve a puszta természetes
vizeinek megjelenését a területeken. Szintén megszüntetésre kerültek azok a régi nem használt csatornák
is, amelyek levezették a vizet a pusztáról a Hortobágy folyóba. Akkoriban a gazdálkodási érdekek miatt
vélték hasznosnak a csapadékvizet elvezetni, de mára kiderült, a csapadéknak a pusztán kell maradnia
mind a természetes társulások fennmaradása, mind pedig a kiterjedt, dús füvű legelők, és az ehhez
kapcsolódó állat, és növényvilág jelenléte érdekében.

Elért eredmények
A legelő, őshonos háziállatok,
mint a bivaly, a nóniusz, a
magyar szürkemarha vagy a
rackajuh táplálkozás és mozgás
közben
mechanikai
hatást
gyakorolnak a talajra és a
növényzetre. Eltérő táplálkozási
szokásaik, pataformájuk és
viselkedésük
miatt
különbözőképpen alakítják a
terület növényzetét.

A táj alakulását a növény- és állatvilág
összetétele is követi. Egyes élőlények
kifejezetten érzékenyen reagálnak a
változásra, legyen az előnyös vagy hátrányos
a számukra.
A csoportokon belül egyes fajok,
úgynevezett indikátorfajok jellegzetesen a
szikes pusztai és mocsári élőhelyhez
kötődnek. Előfordulásukat és létszámukat
kiemelten figyeljük, monitorozzuk, így
tudunk következtetéseket levonni az élőhely
változásaira és azok ütemére vonatkozóan.
Az eredmények rend-szeres értékelése, az
esetleges hibák észlelése legalább olyan
mértékben
járul
hozzá
a
munka
hatékonyságához, mint maga a kezelés.

A madárvilág változásai
A
projekt
területein
alkalmazott
intenzív
legeltetésnek köszönhetően
nőtt a rövid füvű puszták
kiterjedése, és újra megnyíltak
az állóvizek parti zónái. Az így
létrejött élőhelyek ideális
éjszakázó
és
táplálkozó
helyként szolgálnak számos,
korábban eltűnőben lévő
madárfaj számára.

A Gólyatöcs sekély, 20-25 cm mély szikes tavakhoz és öntésterüle-tekhez kötődik, ahol
hosszú lábaival a vízben gázolva táplálkozni, a kiemelkedő szárazulatokon pedig költeni
tud.

Hazánkban gyakori fészkelő,
valamint rendszeres tavaszi és őszi
átvonulóa Nagy goda.
Projektterületeink közül Zám,
Szelencés, Nagy-Kecskés és Máta
tartozik a faj legismertebb pusztai
gyülekező-és vonulóhelyei közé,
valamint a környéken, az összes
halastavon elő-forduló madár.

A Piroslábú cankó hazai szikes
rétjeink, mocsárrétjeink egyetlen
fészkelő cankófaja.

A Kanalasgém az avas nádszálakat
töri le, majd arra építifészkét.
Táplálkozása pedig a sekély nyílt
vizekhez köti.

Helyreáll a puszta vízrendszere
A Szelencés-Angyalháza területén húzódott Nagy-réti lecsapoló
csatorna betemetése, és elmunkálása szintén befejeződött.
Beépítésre került egy új áteresztő beton műtárgy is, amellyel a
terület vízmozgását precízebben lehet majd befolyásolni.
A Kiskondás közel 200 hektáros területén lévő több mint 7
kilométeres belső gátrendszer elbontásra került. Az így kialakult
egységes területen már az ökológiai folyamatok sokkal
természetesebben játszódhatnak le. Megszűntek a funkciójukat
vesztett gátak által közrezárt élőhely-fragmentumok, és
szegélyhatással terhelt sávok.
Elbontásra került a Kondás-tó északi oldalán magasodó gát is,
ennek megszűntetése is egy jelentős ökológiai akadálytól
szabadította meg a területet.
Zám-i projektterületek közül a Csirés-rét északi határán lévő volt
rizscellák megszüntetése volt a legnagyobb lélegzetvételű
folyamat.

Kutak, és gulyáskunyhók
kialakítása

