Vizes élhely rekonstrukciója a Bükki Nemzeti Park területén:
a Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja
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Projekt helyszíne:
A Középs-Ipoly-völgyben található Nógrád megye legjelentsebb vizesélhely-komplexuma. Az itt elhelyezked Ludányhalászi Öreg-tó és közvetlen környezete a tájegység jellegzetességeit képvisel élhely-mozaik,
ahol kis területen számos értékes növényzeti típus ill. növény- és állatfaj
található. A tavat egy régi Ipoly-holtágból, többszöri beavatkozással alakították ki. A Nyerges-patakot a holtágba vezették, a medret kimélyítették,
valamint a meder déli harmadában egy alacsony töltést emeltek.

Kanadai aranyvessző
(Solidago canadensis)

Projekt indokoltsága :
A töltés duzzasztó hatásával a töltés fölötti mederrészen állóvízi viszonyok
alakultak ki, értékes tavi és mocsári élvilág létfeltételeit biztosítva. A tó
jelenlegi állapotát a tápanyag-feldúsulás okozta eutrofizáció, a részleges
kiszáradás, a rendezetlen hasznosításból ered biológiai hatások (parti
vegetáció károsítása, hulladéklerakás és egyéb szennyezések) és a
biológiai inváziók lerontják. A mederviszonyok csak a tó egy részén
biztosítják a sekély parti régióhoz, illetve az idszakos vizekhez kötd
élvilág kialakulását.

Nagy kócsag
(Egretta alba)

Projekt célja:
A projekt célja az Öreg-tó biológiai állapotának javítása, természeti értékeinek, értékes élhelyeinek megrzése, a veszélyeztet tényezk mérséklése illetve megszüntetése, valamint az inváziós fajok (például zöld
juhar, akác, amerikai kris, gyalogakác, selyemkóró, kanadai aranvessz)
visszaszorítása. További cél a tó területén olyan új, állandó viz
mederrészek kialakítása, ahol a jelenleginél természetvédelmi szempontból értékesebb élhelyek alakulhatnak ki.

Selyemkóró
(Asclepias syriaca)

Elvégzend fbb tevékenységek:
- Mederkotrás
- Vízszint szabályozó mtárgy építése
- Öblök kialakítása, a meder változatosságának növelése
- Kubik gödrök kialakítása az idszakos viz mederrészben
- Kétélt telelhelyek kialakítása
- Inváziós növények visszaszorítása
- shonos fafajok ültetése
- Hulladék összegyjtése
- Bemutató táblák kihelyezése

Haris
(Crex crex)

Projekt várható eredményei:
Javul az Öreg-tó vízminsége, lényegesen lelassul feltöltdése és
növekszik a vízi és vizes élhelyek változatossága, az inváziós fajok
visszaszorulnak. Jelents javulás áll be a védett és Natura 2000 fajok
természetvédelmi helyzetében, stabilizálódnak ill. nnek állományaik,
újabb értékes fajok telepednek meg.
Bánsági sás (Carex buekii)
Magassásosokban találkozhatunk a védett bánsági sással.

Képek forrása: Internet

www.bnpi.hu

Jégmadár
(Alcedo atthis)

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

