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Veszélyeztetett növényfajok élõhelyének rekonstrukciói
és ennek eredményei a Nyírségben
Gyarmathy István - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Papp László - Debreceni Egyetem, Botanikus kert
I. Néhány jellegzetes élõhelytípus

Az aktív természetvédelmi, konzervációbotanikai tevékenységek (és kutatásnak) számos módszere van,
amelyet a Nyírségben (fõként a Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben) is végeztünk pl. hidrológiai
rekonstrukciók, bekerítések, kaszálások, beerdõsülés gátlások, tisztás rekonstrukciók, átmentések, invazív
fajok visszaszorítása, védett fajok szaporítása és visszatelepítések, fafaj cserék, társulás-rekonstrukciók, stb.
Ezekbõl az élõhely rekonstrukciókat, mint a védelem elengedhetetlen és elsõdleges részeit mutatjuk be.
Eredményként és tanulságként a következõket sorolnánk fel:
•
•

•
•

A negatív antropogén hatások minimálisra csökkentek, ugynakkor gyakoribbá és szabályozottabbá
kell tenni a kezeléseket, (kaszálás ideje, a biomassza eltávolítása, tisztás rekonstrukciók, legeltetés)
A társulás-rekonstrukcióknál némi sikertelenséget az utógondozások nem mindig rendszeres
mivolta okozza, bár számos eredményünk van (akác visszaszorítása, Festuco-Quercetumok
rekonstrukciója (Újléta, Haláp), visszatelepített fajok tartós megmaradása pl. Iris sibirica, Salix
pentandra, stb.).
A hidrológiai rekonstrukciók kielégítõ csapadékú években elérték céljukat, de száraz években
vízutánpótlásra is gondolni kell.
Fontos eredmény, hogy jól demonstrálható a legeltetés csökkent intenzitásának társulás átalakító
hatása, így a Cynodonti-Festucetum pseudovinae-nél Koeleria glauca dominanciája. A vízellátás
javulása az általános kedvezõ hatások mellett -legalábbis az egyik érintett élõhelyen megkérdõjelezhetõ változást okozott, pl.: a Cirsio cani - Festucetum pratensis helyett Filipendulo
ulmariae - Geranietum palustris társulás tört elõre, más kompetíciós viszonyokkal.
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II. Néhány jellegzetes védett növényfaj
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III. Néhány veszélyeztetõ tényezõ
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IV. Aktív természetvédelmi (konzervációbiológiai) beavatkozások
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l. Természetszerû erdõfelújítás (erdõrekonstrukció), altalajlazításos, makkvetéses, pásztás mûvelésû technológiával
2. Gyors szukcesszió elleni beavatkozások és a túlzott produkció-felhalmozódás megakadályozása, a: fokozottan védett, bekerített láprétek téli kaszálása, alternáló kaszával felszerelt
könnyû géppel, b: cserjék kézi visszaszorítása, c: tisztás helyreállítása ligeterdõben.

3. Augusztus eleji szelektív láprét kaszálás a védett növények érdekében kihagyandó
terület megjelölésével

4. Agresszív, adventív, invazív lágy és fásszárú növényfajok visszaszorítására tett erõfeszítések

6. Hidrológiai rekonstrukciók, a vízlevezetés meggátlása, pótlólagos vízborítás
visszaduzzasztással
Ideiglenes bukó kialakítása fakarókkal és
deszkákkal

5. Érzékeny és veszélyeztetett területek bekerítése
(itt látszik az összefoglalóban megjegyzett magasabb vízháztartás miatt kialakult
társulásváltás eredménye is).

Szárzúzózás
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7. Konzervációbotanikai munkálatok
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kiszállítása az elõnevelõ kertbe
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(Nyírábrány, 1996)
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Kiültetés
az elõnevelõ
kertbe
A felcseperedett 3 m magas példány 2002 nyarán

Virágba borult Hieracium aurantiacumok az elõnevelõ kertben

