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még a hazai jogszabályok alapján védett, a Kárpát-medencében bennszülött erdélyi útifű (Plantago
schwarzenbergiana) is betelepedett a szomszédos növénytársulásokból. Az egykori csatornákkal szomszédos növényzetben a földmunkák hatására gyomosodás sehol nem indult meg.

A LIFE program és a hagyományos területhasználat
A területek természetvédelmi kezelését elsősorban a legeltetéses állattartás biztosítja, melyben helyi
gazdálkodók is részt vesznek. Ezért fontos, hogy a megvalósult tájrehabilitáció ennek feltételeit is javította, hiszen az öntőrendszerek korlátozták a legelőhasználatot, míg betemetésükkel megszűnt a
hagyományos legeltetést akadályozó tényező.
A program végrehajtásának társadalmi fogadtatása egyöntetűen jó volt, és nagyban növelte a természetvédelem elfogadottságát és tekintélyét.

Átadható tapasztalatok
A program eredményessége nem csak a megvalósítás helyén, a természetes élőhelyek állapotának javulásán keresztül érzékelhető, hanem a Natura 2000 élőhelyek és fajok megőrzéséhez máshol is alkalmazható ismereteket nyújtott.
A jelentős méretű földművek és betonműtárgyak természetvédelmi elvárások szerinti eltüntetése sokak számára lehetetlennek tűnt, ennek ellenére a gyakorlat azt bizonyította, hogy megfelelő színvonalú kivitelezéssel a természetes térszínbe tökéletesen belesimuló terepfelszín kialakítható. A tájrehabilitáció végrehajtása során szerzett tapasztalatokat már máshol végrehajtott
élőhelykezeléseknél, tájsebek felszámolásánál is sikeresen felhasználtuk, illetve ezeket több hasonló
programban mások is alkalmazták.
A tájrehabilitáció megvalósításakor dolgoztuk ki és tájléptékben itt használtuk először azt a gyep
visszatelepítési technológiát, ami azóta több LIFE programban is bevezetésre került.
A felmérések alkalmával gyűjtött adatok a szikes pusztai élőhelyek további természetvédelmi kezeléséhez, hatékony megőrzéséhez szolgáltatnak új információt.
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Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja

– LIFE-Nature program botanikai monitoring eredményeinek összegzése
Molnár Attila
„Tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Parkban”, azonosítója: LIFE02NAT/H/008634

Két fő problémát vizsgáltunk a 2002. évi alapfelmérésektől a 2005. évi vegetációs periódus végéig:
Milyen módon regenerálódik a növényzet a földmunkák pásztájában, és az átmeneti, zavart vegetáció van-e érdemi hatással a szomszédos, különböző szolonyec sziki társulásokra?
A megszüntetett csatornák, árkok, töltések pozitív vagy negatív hatásai kimutathatók-e a szomszédos, víz befolyásolta társulásokban (ami a hortobágyi társulástípusok túlnyomó többségét jelenti).
Az első kérdésre a válasz az, hogy a várakozásnak megfelelően, az erősebben szikes talajú földmunkák gyomosodása volt csekélyebb mértékű, viszont a kialakuló kopáros élőhelyek nem a szomszédos
asszociációkba olvadnak be, meglehetősen stabilan kopárak maradnak. E kopárosok madártani jelentősége (Glareola pratincola, Charadrius morinellus stb. preferált élőhelyei) nagy.
A kevésbé szikes talajokon intenzív gyomosodás indult be, de ennek csökkenése vagy szinte teljes
megszűnte 2005-ig már érzékelhető. A regeneráció folyamata első lépéseiben megjósolhatatlan ugrásokat mutat az egyes fajok dominancia-viszonyaiban, kaotikus jellegű.
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A földmunkák által érintett pászták zavart növényzete a szomszédos sziki vegetációra nem volt
szignifikáns hatással.
A második kérdés kapcsán az alábbiak állapíthatók meg.
Tekintettel a felszíni- és a talajvíz általános északról dél felé tartó hortobágyi mozgásirányára, eleve a kelet-nyugati csatornaszakaszok felszámolásánál volt várható markánsabb pozitív hatás. Ez leginkább az 5. mérőponton mutatkozott meg, kisebb mértékben a 4. ponton és még csekélyebb mértékben más helyeken is.
Elsősorban a volt vonalas létesítmény két oldalán levő vegetáció homogenizálódása indikálja a regenerációt. Az áramlás felőli oldalon a vonalas létesítmény vízvisszatartó hatása nedvesebb, a vonalas
létesítmény áramlás alatti oldalán, a szárító hatás szárazabb élőhelyet eredményezett a csatorna ásása
előtti állapothoz képest.
Az 5. pont alapján az sejthető, hogy inkább a nedvesebb oldal felé fog közelíteni a közös vegetáció képe.
Az indikáció megítéléséhez kijelölt kontroll rét vegetációja az adott év vízellátási viszonyainak megfelelően igen éles reagálással, már-már kaotikusan viselkedik, hasonló mondható el a célfajok egy részéről, különös tekintettel az Élőhelyvédelmi Irányelv Annex II. listás Cirsium brachycephalum-ról.
Az erős legeltetés (marhával) a gyomosodást már az első lépésektől „kézben tartja”, és folyamatosan erős hatással van a további regenerációs lépésekre is.
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Az elsődleges szolonyec szikes puszta
növénytársulásainak dinamikai kapcsolatai
Molnár Zsolt
A másodlagos szikes pusztákkal szemben az elsődlegesek sokkal stabilabbnak tűnnek. Jelen tudásunk szerint az ürmöspuszták akár több ezer évvel ezelőtt, sőt talán még a Pleisztocénban is igen
hasonlóan nézhettek ki (vö. Járai-Komlódi 1987, Sümegi és mtsai. 1998). Nagy rezilienciáját mutatja, hogy a padkás szikesek eróziója igen lassú (S. Csomós és Seregélyes 1990), a kilugzás mértéke
még jelentős csatornázottság mellett is kicsi (Szabolcs 1961), a padkatető Artemisio-Festucetum-jai
csak lassan alakulnak át Achilleo-Festucetum-okká. A sófelhalmozódás viszonylag gyorsan lejátszódó talajtani folyamat, az ezzel ellentétes kilúgzás azonban nagyságrendekkel lassúbb, mert – különösen agyagosabb nátriumos talajokban – a talajoldat sócsökkenése a hidraulikus vízvezetőképesség
drasztikus csökkenésével jár együtt (Várallyay 1981). Ily módon a szikesek „konzerválják” magukat.
A szikes növényzeti övezetességben ehhez járul a növényi borítás hiánya, ami a „vakszik” és „szikfok” zónákban jelentősen nagyobb nyári hőmérsékletet (Kovács és Tóth T. 1988), ezzel együtt járó
párolgást, következményeiben intenzívebb kapilláris vízemelkedést és nagyobb sótartalmat (Tóth és
mtsai. 2001) jelent.
Az utóbbi évtized szélsőséges időjárása azonban betekintést engedett az elsődleges szikes puszta
növénytársulásainak „mozgásterébe”. A 15 éves aszályos periódust (átlag 150–250 mm csapadékhiány, az 550 mm éves csapadékátlaghoz képest) követő 2 igen csapadékos év után (átlagosan 200–300
mm csapadéktöbblet, Tóth A. 2000) vizsgáltuk 2001-ben egyes állományok (valójában 60 db 1989ben felmért kvadrát és további jól ismert helyszínek) növényzetének fajkészleti elmozdulását.
A megfigyelt változások egy része „triviálisan” várható volt, más része kevésbé. Ami lényeges: valódi átalakulásokról van szó, nem a hipotetikus szukcessziós séma egyes lépéseiről.
A Camphorosmetum annuae állományai 1989 és 2000 között összezsugorodtak. Egy részük ritkásabb és üdébb, más részük átmeneti jellegű lett (Pholiuro-Plantaginetum jelleggel), olykor teljesen
Pholiuro-Plantaginetum-má váltak.
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