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Száz hektár rét és legelő növénytársulásait állítja vissza eredeti
állapotába a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Az Igazgatóság az
összesen 160 millió forintos projekt révén az egykori, hagyományos
gazdálkodási mód révén kialakított táj valamint élőhelyek és az itt élő,
de egyre rohamosabban pusztuló életközösségek, értékes fajok
megőrzését, fejlesztését eredeti állapotba való visszaállítását tűzte ki
célul.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság élőhelyrehabilitációs programját több
tényező indokolja. A projektek által érintett területeken a hagyományos
(többnyire legeltető állattartásra alapozott) mezőgazdaság megszűnése
után kedvezőtlen folyamatok indultak meg: nőtt a beerdősülés, több faj
kiszorult, a fajok változatossága (a biodiverzitás) csökkent. Ezek a
kedvezőtlen folyamatok végső soron az eredeti növénytakarót
veszélyeztetik, a réteken és gyepeken nagy mennyiségben telepednek
meg tájidegen növényfajok.
A projektek célja az állapotromlás megszüntetése, a természetvédelmi
központú réthelyreállítás. Az élőhely-rekonstrukciós beavatkozások
eredményeképpen fennmaradnak az élőhelyekre jellemző védett vagy
ritka növény- és állatfajok. A tevékenységek során a területek jelenlegi
adottságaihoz igazodó komplex élőhelyfejlesztés valósul meg. A
rehabilitáció lényege az egykori, hagyományos gazdálkodási módok
révén kialakított táj valamint élőhelyek és az itt élő, de egyre
rohamosabban pusztuló életközösségek, értékes fajok megőrzése,
fejlesztése.
Az élőhelykezelési program által érintett területek:
1. Mátra hegyi rétjei, félszáraz és száraz gyepei. A projekt négy
alterülete:
a. Mátraszentimre környéke
b. Parád környéke
c. Gyöngyös - Sár-hegy
d. Gyöngyössolymos körzete
A négy körzetben a projekt által közvetlenül érintett teljes terület
mintegy 168 ha. A rehabilitáció időtartama 4 év.

2. Bükk déli előterében található gyepek
A projekt komplex élőhelyfejlesztési stratégiát valósít meg Eger,
Cserépfalu és Tard települések határában.
A rehabilitáció által közvetlenül érintett terület 120 ha. A projekt
időtartama négy év.
3. Hollókői hagyásfás legelő rehabilitációja
A projekt célja a világörökség részét képező hollókői kultúrtáj
hagyásfás legelőjének rehabilitációja, melyet a világörökségi cím
megtartása és tájesztétikai szempontok egyaránt generálnak. További
célok a fás legelő fennmaradását veszélyeztető, kedvezőtlen
beerdősülési folyamatok szükség szerinti visszaszorítása,
özönnövények inváziójának megszüntetése. Projekt tervezett ideje 4
év, a projekt által érintett terület 20 hektár.
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