A fejlesztés egy része a területen lévő fás vegetációk mennyiségi
és minőségi állapotát kívánja javítani, elsősorban megfelelő
számú őshonos fa-és cserjefaj telepítésével.
A helyreállítani kívánt célterület kiterjedése 20 hektár,
hatásterülete 300 hektár.
A projekt által
- kedvezőbb védelmi helyzetbe kerülő védett növényfajok:
*kisfészkű aszat, sziki boglárka, hernyópázsit
- kedvezőbb védelmi helyzetbe
kerülő védett, fokozottan védett
állatfajok: Chlae-nius decipiens,
Harpalus latus (szike-sekhez kötődő
ritka futóbogár-fajok), nagy tűzlepke,
*vöröshasú unka, *kék vércse,
*kerecsensólyom, *sza-lakóta,
*ugartyúk, *kis őrgébics, * töviszúró
gébics, *kis vízicsibe, gulipán,
gólyatöcs, *aranylile, *paj-zsos
cankó, *réti cankó.

A projekt a jelölőfajok állományának megőrzése, esetleg
növelése révén a hazai szakpolitika egyik célkitűzéséhez is
hozzájárul, tekintettel arra, hogy a Magyar Állam kötelezettséget
vállalt e fajok megőrzésére, védelmére.
Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett
területek nagysága:
Beavatkozási területek
- Pélyi szikesek 79 ha
- Hamvajárás 15 ha
- Fatelepítés 20 ha
- Gyeptelepítés: 70 ha
Hatásterületek:
- Pélyi szikesek 926 ha
- Hamvajárás 94 ha
- Fatelepítés 300 ha
- Gyeptelepítés: 70 ha
Időszakos vízborítású rét

Kis őrgébics

- revitalizált élőhelyek: *szikikákás, sziki nádas, *csetkákás
mocsárrét, *bárányparéjos vakszik, *erdőssztyepp tölgyes,
*sziki erdőspuszta rét.
(*Hevesi-sík Natura 2000 hálózat jelölőfajok és előhelyek)
A fejlesztés által elérni kívánt célok
A projekt elsődleges célja, hogy az előirányzott műszaki
beavatkozásokkal (vízvisszatartás műszaki feltételei), és
tevékenységekkel (gyeptelepítés, mozaikoló fásítás, meglévő
facsoportok felújítása) a degradáció folyamata megálljon, és
létrejöjjön egy kedvezőbb természetességi állapot elérésének
lehetősége. Ez a vizes élőhelyek esetében a mocsári vegetáció
térnyerését, a zonáció kialakulását, a tájra jellemző flóra és
faunaelemek ismételt megjelenését, míg a fás vegetációk
viszonylatában őshonos fafajok által dominált, megfelelő
szintezettségű, fajgazdag társulás kialakulását jelenti.
Hosszabbtávú célkitűzés a „rendszer beállásával” egy
változatos élőhelystruktúra létrejötte és fenntartása, ami azon
túl, hogy egy sajátos, természetvédelmi szempontból
értékes élővilág kialakulását eredményezi, számos a térségben
előforduló Natura 2000-es jelölőfaj védelmi helyzetét javítja,
végső soron állományuk stabilitását, bizonyos fajok esetében
növekedését hozza magával.
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A tevékenység másik fő eleme a gyepek telepítése és a térség fás
vegetációinak rekonstrukciója, ami leginkább a már meglévő
fasorok, facsoportok, honos fa-és cserjefajokkal történő felújítását
jelenti.
Milyen problémákat kíván orvosolni a fejlesztés?

Mocsári növényzet

A projekt a térségben a korábbi években megvalósított vizes
élőhely rekonstrukciók folytatása és kiterjesztése. A térség
jelenlegi adottságaihoz igazodó komplex élőhely fejlesztési
tevékenység valósul meg. Műszaki szempontból a megoldás
egyik fő elemét a kiszáradó vizes élőhelyek vízellátásának
biztosítása jelenti, melynek során lehetőség nyílik mind a szikes
tavakkal rokon nyílt, sekély vizű élőhely, mind pedig a sűrűbb
vegetációjú mocsaras, fertős típus kialakítására. Ehhez az
állapothoz elsősorban vízépítési tevékenységek során,
vízkor mányzó-művek létesítésével, és a megfelelő
csatornahálózat biztosításával jutunk el.

A Hevesi-sík déli régiójában számos olyan élőhely típus található,
amely elsősorban emberi közreműködés következményeként
(melioráció, kedvezőtlen élőhelyhasználati módszerek, stb.)
jelenleg a degradáció jeleit mutatja. A projektben célzott
tevékenységek által ez a probléma orvosolható, konkrétan
javítható ezeknek az élőhelyeknek a természetességi állapota. A
projektben szereplő, különböző élőhely típusok más és más
problémát vetnek fel, ezek kezelése különböző megoldásokat
kíván.

A helyreállítani kívánt terület kiterjedése 54 hektár, hatásterülete
kb. 100-120 hektár.
A Bútelki-csatornát kísérő gyepterület közvetlen
szomszédságában található, talajadottságai révén szántóföldi
művelésre alkalmatlan tábla visszagyepesítése számos, a
környékre jellemző kiemelt természeti érték megtelepedésének
kedvez.
A helyreállítani kívánt célterület kiterjedése 70 hektár.

Vizes élőhelyek, gyepek

A már megvalósult Ludas-fertő vizes élőhelyrekonstrukció

A bogárzóháti rizskalitkák, ami jelenleg szintén csak egy
kiszáradó mocsárrét jeleit mutatja, az állandó sekély víztér
biztosításával egy, a szikes tavakkal rokonítható vizes élőhellyé
alakítható, ami az iszaptársulások kialakulását, majd pedig
vonuló-és fészkelő vízimadarak megtelepedését teszi lehetővé.

Árasztás

A Bútelki-főcsatornát kísérő öblözetekben speciális flóra és
faunaelemeket megőrző mocsári vegetáció fragmentumai
találhatók, melyek a megfelelő műszaki beavatkozások útján,
kedvezőbb vízháztartási viszonyok mellett visszanyerhetik
eredeti kiterjedésüket és minőségi paramétereiket. A téli/tavaszi
csapadékvíz visszatartásával, esetlegesen árasztással a
degradációs folyamatok visszafordíthatók: a mocsári zonáció
újra kialakul, a gyomnövények visszaszorulnak, újra teret nyernek
az értékes, mocsári vegetáció flóra és faunaelemei.

A helyreállítani kívánt célterület
kiterjedése a rizskalitkák esetében
kb. 40 hektár, míg a hamvajárási
mocsarak esetében kb. 200 hektár.
Fás vegetációk
Általában a Dél-hevesi térségben a
fás vegetációk (fasorok, facsoportok,
erdőfoltok) természetességi foka
alacsony. Összetételükben jelentős a
tájidegen fajok (akác, ezüstfa, bálványfa, gyalogakác) dominanciája,
a szintezettség minimális, az egyedek egészségi állapota nem
megfelelő, állománysűrűségük tájképi problémákat keletkeztet.
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