Elért természetvédelmi eredmények
A projektnek köszönhetően elért eredmények a
következők: az Öreg-tó biológiai állapotának javulása,
természeti értékeinek kedvezőbb helyzetbe kerülése, a
veszélyeztető tényezők mérséklődése, illetve megszűnése, az inváziós fajok visszaszorulása. A tó területén
olyan új, állandó vizű mederrészeket hoztunk létre, ahol
a jelenleginél természetvédelmi szempontból értékesebb élőhelyek kialakulása biztosított, több gerinctelen
állatfaj, valamint halfaj természetvédelmi helyzete
várhatóan javulni fog. A tó déli, szárazon álló mederrészén létesített időszakos vizű kis tavak és telelőhelyek a
terület kétéltűfaunájának kedvező irányú változását
teszik lehetővé.
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illetve növény- és állatfaj megtalálható. A tó a Natura
2000 hálózat része, ahol több közösségi jelentőségű faj,
így a réti csík, vágócsík, szivárványos ökle, balin, dunai
tarajosgőte, vöröshasú unka előfordulása ismert. A
tavat egy régi Ipoly-holtágból, többszöri beavatkozással
alakították ki. A medret szélesítették, kimélyítették,
illetve a meder déli harmadában egy alacsony töltést
emeltek, melyen földút vezet át. A töltésbe épített
csőátereszen jut ki a víz a holtág eredeti medrének részét képező alsó szakaszra, mely jelenleg csak áradás
idején kerül víz alá. A töltés duzzasztó hatásával a töltés
fölötti mederrészen az átfolyásos tározókra jellemző
állóvízi viszonyok alakultak ki, melyek értékes tavi és
mocsári élővilág létfeltételeit biztosítják. A tó állapotának leromlását a folyóvízi hordalékkal való feltöltődés, a
tápanyag-feldúsulás okozta eutrofizáció, a részleges
kiszáradás, a rendezetlen hasznosításból eredő biológiai hatások (parti vegetáció károsítása, hulladéklerakás és egyéb szennyezések) és a biológiai inváziók
okozzák. A helyreállítás előtti mederviszonyok csak a tó
kis részén biztosították a sekély parti régióhoz, illetve az
időszakos vizekhez kötődő élővilág kialakulását.

A Ludányhalászi Öreg-tó
Nógrád megye legjelentősebb vizes élőhely együttesét
a Középső-Ipoly-völgyben találjuk. Az Ipolyban és
annak árterén a folyó- és állóvízi élőhelyek, illetve a vízi
és szárazföldi élőhelyek közti átmenetet jelentő vizes
élőhelyek (wetland-ek) számos típusát ismerjük. A
hozzájuk kötődő életközösségek sokszínűek, több
védett, illetve nemzetközi jelentőségű növény- és
állatfajjal. Ugyanakkor számos közvetlen és közvetett
emberi hatás veszélyezteti ezen élőhelyek létét, állapotát, illetve a hozzájuk kötődő fajok természetvédelmi
helyzetét.
A Ludányhalászi Öreg-tó és közvetlen környezete a
tájegység jellegzetességeit képviselő élőhely-mozaik,
ahol kis területen számos értékes növényzeti típus,

A projekt ismertetése
A projekt keretében a következő tevékenységeket
végeztük el:
- a meder részleges kotrása, a rothadó iszap
eltávolítása és a mederviszonyok
változatosságának növelése céljából
- műtárgy létesítése a kisvízi vízszintszabályozás
biztosításához
- kotort vízterületek egybenyitása víz alatti
nádvágással
- sekély vizű öblök kialakítása,
- kétéltű szaporodóhelyek (kis tavak) kialakítása a
szárazon álló mederrészben,
- kétéltű telelőhelyek kialakítása,
- inváziós lágyszárúak mechanikai irtása
- inváziós fásszárúak vegyszeres irtása injektálásos
módszerrel
- az eltávolított inváziós fafajok egyedei helyére
tájhonos fafajok (mézgás éger, vénic szil) telepítése
- a tó területén található illegális hulladéklerakók
felszámolása
- bemutató táblák elhelyezése.
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