
Vizes élőhelyek rehabilitációja
a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
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Vizes élőhelyek megőrzésének, helyreállításának 
fontossága

• Mühlenberg et al. 1991
A mérsékelt övi ökológiai rendszerek antropogén hatásokra végbemenő, 
sokszor szinte észlelhetetlen változásai többnyire az élőhelyeknek a 
látszólagosnál jóval súlyosabb szegényedéséhez, degradációjához vezetnek. 

• Moyle & Leidy 1992
A vízi ökológiai rendszerek élőviláguk változatosságának tetemes részét 
elvesztették.

• Sala et al. 2000
Az édesvízi rendszerek biológiai változatossága valószínűleg sokkal 
rohamosabban csökken, mint ahogyan a károsító környezeti hatásokkal akár 
legnagyobb mértékben érintett terresztris rendszereké. 



.Kiterjedt szikes gyepek és vízjárta élőhelyek mozaikja,

két fő tájformáló tényező:
időszakos vízborítás,
legelő jószágállomány.





Szolonyec szikesek:
rossz vízáteresztő képességű talajfelszín >>  felszíni vízmozgás a meghatározó

hidrológiai folyamat.





Táj hidrológiai tengelye: Hortobágy folyó



Vizes élőhelyek átalakulása

• folyószabályozások

• mocsarak lecsapolása

• intenzív, tájidegen mezőgazdasági hasznosítás: 
rizsrendszerek, gyep öntöző rendszerek 



Vizes élőhely rehabilitációk a HNP-ban

• Cél: a természetes vízjáráshoz hasonló fenntartás/kezelés.

• Kezdet: 1970-es évek.

• Állandó vizű mocsarak: Egyek-Pusztakócs, Zám.

• Időszakos mocsarak: LIFE-Nature 2002-2005 project.



• 1976, 1982: Fekete-rét,
• 1992: Kis-Jusztus,
• 1996-97: teljes vízellátó rendszer

(Meggyes-lapos, Hagymás, Csattag, Bőgő)

• összehangolt, de eltérő vízborítású feltöltés
• kiszáradt és teljes feltöltöttségű mocsárágak

Egyek-Pusztakócsi-mocsarak (4073 ha)





19961996

Meggyes-lapos

1997 2001





Tájléptékű rehabilitációs terv

• tájszerkezet történeti változásainak értékelése
• kívánatos célállapot meghatározása, a szükséges tájszerkezeti módosítások, művelési ág 

változtatások térképes interpretációja
• a mozaikrendszereket szerkezeti és működési szempontból összetartozóként értelmezi

→ integrált természetvédelmi kezelés

 Part tagoltsági index  Part tagoltsági index  
Víztér 1856–1866 2001 

Nagy–Csattag-fertő 4,20 2,12 
Fekete-rét 4,41 2,75 
Sós-fenék 2,58 2,20 
mai Meggyes-lapos 3,02 1,87 
Hagymás-lapos 3,15 2,63 
Szokoli-fertő 3,91 – 
régi Meggyes-lapos 5,95 – 
Nyaryas-lapos 2,78 1,53 
mocsaras foltok összkerülete 212 km 128 km 

 

A part tagoltsági index (DL) alakulása néhány Egyek–Pusztakócsi vizes élőhely estében a II. katonai 
felvételezés idején, valamint 2001-ben



• Egykori folyómeder, 10 km, 300 ha 
mocsárrendszer.

• 1998-99: természetes vízjáráshoz hasonló
feltöltést biztosító vízpótló rendszer.

• Holland támogatás.

• Átlagos vízigény: 450,000 m³.

• Vízgyűjtő területek, partszegély 
rehabilitációja: LIFE-Nature 2002-2005.

Zámi mocsarak (300 ha)











Tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Parkban:
pannon szikes gyepek és mocsarak helyreállítása

Az 1950-60as évek intenzív mezőgazdasági használata során épített műszaki 
létesítmények a területek komoly sérülését okozták:

- a természetes 
élőhelyeket 
feldarabolták,

- a csatornák, 
töltések 
megakadályozták a 
víz természetes 
felszíni mozgását.

2002









Máta-puszta



Következmények:

gyepek feldarabolódása, a helyi vízgyűjtők 
működésképtelenné váltak,

a szikes mocsarak, kisebb időszakos vízállások 
kiszáradtak, vízháztartásuk felborult,

ez élőviláguk szegényedéséhez, a terület biológiai 
változatosságának csökkenéséhez vezetett.



„..rizst még 1955-ben is 6000 holdon vetettek. Alig van a 
határnak olyan része, ahol ne találkoznánk a 
nyomaival. Ősgyepek, kaszálók bánják, amelyek 
megszűntek legelőnek lenni, de nem váltak termővé. 
Négy-hat évig ment a rizs, aztán annyira gyomosodott, 
hogy meddő próbálkozás volt tovább erőltetni.……
…A külső és belső Kónyán épített rendszer – 20-25 
kilométer hosszú, benádasodott csatorna – sosem adja 
már vissza a beleölt pénzt. Behúzásának költségeit is az 
utókor fogja kifizetni.”

Zám Tibor (1966): Hortobágyi Jegyzetek.



LIFE-Nature program a 
Hortobágyi Nemzeti Parkban

2002-2005

• Hortobágyi Nemzeti Park területe

82,000 hektár

• A LIFE-program megvalósításával 
közvetlenül érintett terület

10 000 ha
500 km megszüntetett csatorna

(egykori rizstelep és gyepöntöző rendszer)



EU LIFE-Nature támogatásával

• első valóban tájléptékű élőhelyrehabilitációs program:

nem csak egy kiválasztott élőhely, hanem száraz szikespusztai és 
mocsári élőhelyek változatos, összefüggő rendszerének természetes 
állapotát tájléptékű (10.000 ha) élőhelyrehabilitációs program keretében 
helyreállítani

• időlépték

Tájléptékű rehabilitáció – vízgyűjtők helyreállítása – élőhelyi kapcsolatok:

Időszakos mocsarak: élővilágukat a mesterséges vízpótlás tönkreteszi, 
természetes állapotuk visszaállítása a vízgyűjtő terület sérüléseinek 
felszámolásával valósítható meg.



A program célja
A pannon szikes sztyeppek és mocsarak (1530*)         
kedvező természeti állapotának helyreállítása és hosszú távú
megőrzése

(Élőhelyvédelmi Irányelv I. Függelék kiemelt élőhelytípusa)

Megvalósítás
• a felszíni vízmozgást megakadályozó csatornarendszerek, gátak 

betemetése és helyének elsimítása (finom talajelmunkálás!)
• nagyobb csatornák helyén a természetes gyepet alkotó fő fűfaj           

(Festuca pseudovina) magvetése
• helyenként a nyomvonalakon megjelenő gyomok mechanikai irtása 

(szárzúzás), a telepített gyep ápolása
• a természetes úton összegyűlő csapadékvizek megtartását szolgáló

műtárgyak felújítása és építése
• alapállapotfelmérés, monitoring



Projekt előkészítés 

• Archív adatok összegyűjtése: régi térképek (18-19. sz.), hagyományos területhasználatra 
vonatkozó kultúrtörténeti tanulmányok (Angyalháza és Szelencés puszták régi vízrajza,           
A Hortobágy gyepgazdálkodása a 20. sz. első felében)

• Korábbi élőhelyrehabilitációk tapasztalatai, kutatási eredmények.

• A helyszín terepi bejárása mellett a vízrendszerek légi felmérése.

• Az 1999-es árvíz tapasztalatai, mikor 50-60 millió m³ víz került vésztározásra a Hortobágy
területén.

• Részletes műszaki tervek.

Monitoring

Tájléptékű változások nyomonkövetése: légifelvételek.

Élőhelyléptékű változások értékelése:
- zoológia (halak, madarak),
- botanika: a természetes növénytakaró regenerálódása.



A projekt költségvetése

EU LIFE (70 %) 546,521 €
Önrész (30 %) 234,223 €

(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság)
A program teljes költsége: 780,744 €

Ütemezés

Projekt kezdete:
2002. május 15.

Projekt befejezése:
2005. november 15.



Eredmények
• A gyepek és a természetes medrek mesterséges feldarabolódása 

megszűnt, az élőhelyek regenerálódása megkezdődött. A szikes 
pusztai száraz és nedves élőhelyegyüttes szerkezete, növény- és 
állatvilágának természetvédelmi szempontból kedvező állapota 
helyreáll.

• A szikeseket fenntartó természetes folyamatok (felszíni eróziós-
és szikesedési folyamatok) működésének feltételei helyreálltak, 
ez a változatos sziki élőhelyek hosszú távú megőrzését
biztosítja.

• A helyi vízgyűjtők működése, a természetes felszíni vízmozgás
helyreállt, a csapadékvizek ismét a természetes mélyedésekben, 
mocsarakban gyűlnek össze, így vízháztartásuk helyreáll.

• Tapasztalatok!



• A mocsarak optimális vízszintjének biztosítása: 
daru éjszakázóhelyek fenntartása.

• Kedvezőbb élőhelyi feltételek alakulnak ki és 
biztosítottak hosszú távon:
az Élőhelyvédelmi Irányelv II. Függelékén 
szereplő állat- és növényfajok (Misgurnus fossilis, 
Lutra lutra, Cirsium brachycephalum), 
a Madárvédelmi Irányelv I. Függelékén szereplő
madárfajok (Botaurus stellaris, Grus grus, 
Platalea leucorodia, Acrocephalus paludicola, 
stb.) számára.

• Kedvezőbb élőhelyi feltételek (tájszerkezet, róka 
kotorékok) Otis tarda dürgő- és költőhelyeken, új 
dürgő és áttelelő helyek



• dózer 
• (forgókotró)
• nehéz tárcsa
• autogréder
• simítózás, gyűrűs hengerezés

Technológia



800 m³ betontörmelék, műtárgymaradvány elszállítása a nemzeti park pusztáiról



A felszámolt csatornák és gátak nyomvonala a munkák kivitelezésének 
évében Angyalházán



2002



2003



2004



Havasi lilék (Charadrius morinellus) a hajózócsatorna betemetett nyomvonalán



Tapasztalatok:

• A földmunkák befejeztével a környező növénytársulásokból a társulás alkotó
fajok betelepülése és a természetes növénytakaró regenerálódása már a 
következő évben megkezdődött.

• Ezt a folyamatot a fő társulásalkotó fűfaj, a veresnadrág csenkesz 
magvetésével sikerült gyorsítani.

• Az egykori csatornákkal szomszédos növényzetben a földmunkák hatására 
gyomosodás sehol nem indult meg.



Hajózó csatorna padkás, ürmös szikest 
keresztező szakasza

2003
Az elmunkált területpászta kopáros (5-10 % 
összborítás), meglehetősen homogén 
megjelenésű, 
nem indikálja az egykori töltést és 
csatornamedret.

Achillea collina 1
Carduus nutans 2
Juncus compressus +
Lappula squarrosa +
Lepidium perfoliatum 4-8
Phragmites australis +
Podospermum canum +
Polygonum aviculare 1 %

2004
Az elmunkált területpászta 60-70 % összborítású, 
foltokban Festuca pseudovina homogén 
állományai, még elég sok gyomfaj.

Achillea collina 1 %
Alopecurus pratensis 1 %
Atriplex littoralis 1 %
Festuca pseudovina 40 %
Hordeum hystrix 1 %
Lepidium ruderale 5 %
Polygonum aviculare 7 %

Molnár, 2005



2005
Az elmunkált területpászta 70 % összborítású.

Achillea setacea +
Alopecurus pratensis +
Artemisia santonicum 1 %
Camphorosma annua +
Eryngium campestre +
Festuca pseudovina 30 %
Hordeum hystrix +
Juncus compressus +
Kochia prostrata +
Lepidium ruderale 1 %

Lotus tenuis +
Pholiurus pannonicus 2 %
Phragmites australis 2 %
Podospermum canum +
Polygonum aviculare 3 %
Puccinellia limosa 30 %
Rumex stenophyllus +
Spergularia media +
Trifolium hybridum +



Zám



Zám

Erdélyi útifű

2003 2004

2005

A csatornákat, gátakat értéktelen 
növényzet borította



Valódi halofiton fajok jelentek meg a nyomvonalakon:
Limonium gmelinii subsp. hungarica, Salicornia prostrata, Suaeda salinaria, 
Salsola soda, Spergularia salina, Camphorosoma annua és a Kárpát-medencei 
bennszülött erdélyi útifű Plantago schwarzenbergiana.

2005





Helyi vízgyűjtők rehabilitációja



Tárkány-ér, 2005:

580 táplálkozó
kanalas gém

17.000 éjszakázó daru
réti csík stabil, önfenntartó
populációja



I. Katonai felmérés, 18. század

2004

2002

vízvisszatartó műtárgy



A LIFE program és a hagyományos területhasználat 

Az 
öntözőrendszerek 
korlátozták a 
legelőhasználatot,.. 

..betemetésükkel 
megszűnt a 
hagyományos 
legeltetést 
akadályozó
tényező.



Pionír gyomok visszaszorítása: legeltetés



Betemetett csatorna 
gyepesítésre előkészített 
állapotban…

…gyepesítés után



Vizes élőhelyek állapotának javítása:

Helmec-szeg (SzBTK), 15 ha
Német-sziget (HNP), 650 ha



www.hnp.hu/life2002

http://www.hnp.hu/life2002
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