Hollóki vár és környéke

A rehabilitáció során az alábbi
tevékenységeket végeztük el:
- Invazív fajok irtása
- Fakitermelés
- Cserjeirtás
- Szárzúzás
- Kaszálás
- illetve ezek kombinációja.

Rétek, gyepek, (fás)legelk
helyreállítása és kezelése
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
mködési területén
Kiadó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(3304 Eger, Sánc út 6.)
Felels kiadó: Grédics Szilárd
Ügyfélfogadás:
H-Cs: 7.30  16.00; P: 7.30  13.30
Telefon: 06-36-411-581,
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu
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Száz hektár rét és legel növénytársulásait állította vissza eredeti
állapotába a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság azzal a céllal, hogy
megrizze az egykori, hagyományos gazdálkodási mód révén
kialakított tájat, élhelyeket és az itt él, de egyre rohamosabban
pusztuló életközösségeket.
Az érintett területeken a hagyományos - többnyire legeltet állattartásra alapozott - mezgazdaság megsznése után kedveztlen
folyamatok indultak meg: ntt a beerdsülés, több faj kiszorult, a fajok
változatossága (a biodiverzitás) csökkent. Ezek a kedveztlen
folyamatok végs soron az eredeti növénytakarót veszélyeztették, a
réteken és gyepeken nagy mennyiségben telepedtek meg tájidegen
növényfajok.
A rehabilitációs program célja az állapotromlás megszüntetése, a
természetvédelmi központú réthelyreállítás volt. Az élhelyrekonstrukciós beavatkozások eredményeképpen fennmaradnak az
élhelyekre jellemz védett vagy ritka növény- és állatfajok. Az
érintett területeken a jelenlegi adottságaihoz igazodó komplex
élhelyfejlesztés valósult meg.

Kaszálás

A rehabilitáció során követett alapelvek:
- A kiválasztott területek mindegyike valamilyen hagyományos
gazdálkodási forma által létrehozott és fenntartott terület.
- A hagyományos gazdálkodás biztosította a védett fajok
megtelepedésének lehetségét, a védend élhelyek létrejöttét, a
táji értékek kialakulását, az si gyümölcsfajták megrzését.
- A beavatkozások megteremtették a lehetséget a természeti
értékek megrzésével összhangban álló tájbarát gazdálkodás
újraindításához, a természetvédelmi célú kezelésekhez.

A projekt megvalósításnak helyszínei:
1. A Mátra hegyi rétjei, félszáraz és száraz gyepei.
A projekt területe 168 ha.
Alterületek:
a. Mátraszentimre környéke
b. Parád környéke
c. Gyöngyös - Sár-hegy
d. Gyöngyössolymos körzete
2. Bükk déli elterében található gyepek.
A projekt területe 120 ha.
Alterületek:
Eger város határa
Cserépfalu község körzete
Tard község környéke
3. Hollóki hagyásfás legel rehabilitációja
A projekt által érintett terület 20 hektár.

Invazív növényfajok irtása
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