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A Közalapítvány jogelôdje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány
1991-ben jött létre a Vértesben és környékén jelentkezô természetvédelmi feladatok non-profit keretek között történô megoldására.
1994-ben alakult át közalapítvánnyá, 1998 óta pedig kiemelten
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fô fejlesztési iránya lesz, mely szervezeti kereteket is kap az ország
elsô natúrparkjának megalakításával. Reméljük, hogy elképzeléseink
A bihari tájra jellemzô, hogy a falvak határnevei között szinte mindenütt
valóra válásával, a védett területek megóvásával és újszerû
megtalálható a Csikó-legelô, utalva arra, hogy valamikor a települések
mûködtetésével sokan szereznek szép és tartós élményeket környééletéhez hozzá tartozott egy-egy legelô ménes is. Közalapítványunk
künkön, az itt élôk számára pedig egyre bôvülô, hosszú távú megélmûködése óta folyamatosan legel ménes a gyepterületeken. Ezzel több
hetést nyújt a Vértes környékének gazdag természeti környezete.
célt szolgálunk: a lovak számra a legmegfelelôbb tartási körülményeket
biztosítjuk, és a lovak legelése nyomán változatos, mozaikos gyepstruktúra alakul ki. A lótartók szemléletében is változást tapasztalhatunk,
mivel egyre többen keresik az extenzív tartás lehetôségét.
Viszló Levente
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található kékvércse-kolónia (Falco vepertinus) tagjai szinte kizárólag ezeken
a területeken szerzik pockokból, nagyobb rovarokból álló táplálékukat.
A közelben fészkelô búbosbankák (Upupa epops) és kis ôrgébicsek (Lanius
minor) is rendszerint az erôsebben legeltetett területek körül tûnnek fel.

Extenzív szántó mûvelés
A Bihari-síkon sok helyen jellemzôvé vált a monokultúrás, nagytáblás
mûvelés. A mezôgazdaság iparosítása során olyan földeket is felszántottak,
melyek termôképessége igen alacsony. Egyik célunk az alacsony termôképességû, de potenciálisan magas természeti értéket képviselô szántó
területek extenzív mûvelése és ezen technológiák népszerûsítése. A földterületeink mûveléséhez beszereztük a szükséges mezôgazdasági gépsort,
hiszen a megfelelô idôpontban elvégzett kezelések jelentik a természetvédelmi szempontból fontos fajok védelmének egyik sarkalatos pontját.
Amegvásárolt földek egy részét visszagyepesítjük. Így egyrészt növekszik a
tájképi és élôhelyi változatosság az agrártájban, másrészt a már meglévô
gyepterületek kiterjedése növekszik meg. Ezzel számos, gyepekhez kötôdô
fajnak teremtünk élôhelyet. Sok, szántóföldi környezetben is elôforduló,
madár- vagy egyéb állatfajnak erôsebb, sûrûbb állományát találjuk a szántóból kialakított természetközeli füves területeken.

túzok

A természetvédelmi szempontból megfelelôen kezelt, extenzíven mûvelt
agrártáj nyújt megfelelô életteret a túzok (Otis tarda) számra. Ezeknek a
területeknek jellemzô fészkelôje a fogoly (Perdix perdix) és a parlagi pityer
(Anthus camestris) is. A ragadozó madarak közül vonuláskor rendszeresen
jár ide táplálkozni a kígyászölyv (Circaetus gallicus), telente pedig szirti sas
(Aquila chrysaetos). 2008-ban egy pár parlagi sas (Aquila heliaca) szintén
megjelent, ami reményt ad arra, hogy a jövôben fészkeljenek is itt.
Vannak területek, melyek kevésbé alkalmasak szántóföldi mûvelésre, mert
azokat rendszeresen, az aktuális idôjárási körülményeknek megfelelôen víz
borítja. Ilyen vízállásos területeket is vásároltunk, melyeken nyugodt
körülményeket tudunk teremteni ahhoz, hogy nedvesebb években gazdag
vízimadár-együttesek telepedjenek meg, más fajok pedig azokat vonulásuk
során táplálkozó területként használják. Amíg ezeken a területeken a természetes növénytakaró vissza nem alakul, a költési periódus után a gazos
vegetáció szárzúzását saját gépeinkkel el tudjuk végezni. Más esetekben
elegendô az extenzív szántóföldi használat fenntartása, és nedvesebb években az ott költô madarak számára a háborítatlanság biztosítása.

Vannak területek, melyek kevésbé alkalmasak szántóföldi mûvelésre, mert
azokat rendszeresen, az aktuális idôjárási körülményeknek megfelelôen víz
borítja. Ilyen vízállásos területeket is vásároltunk, melyeken nyugodt
körülményeket tudunk teremteni ahhoz, hogy nedvesebb években gazdag
vízimadár-együttesek telepedjenek meg, más fajok pedig azokat vonulásuk
során táplálkozó területként használják. Amíg ezeken a területeken a természetes növénytakaró vissza nem alakul, a költési periódus után a gazos
vegetáció szárzúzását saját gépeinkkel el tudjuk végezni. Más esetekben
elegendô az extenzív szántóföldi használat fenntartása, és nedvesebb években az ott költô madarak számára a háborítatlanság biztosítása.

fehérszárnyú szerkô

A tómedrek elnádasodása, a gyékényállomány megerôsödése egy ideig
kívánatos folyamat, hiszen számos gém- és lúdalkatú madár, valamint
nádi énekes itt talál fészkelôhelyet magának. A nyílt vízfelületek, szabad
iszapfelszínek eltûnése azonban a pihenô- és táplálkozóterületek
csökkenésével jár együtt. Az elburjánzó vízinövényzet visszaszorítása
ezért fontos feladat, melyet a téli idôszakban nádvágással, a kiszáradt
tófenékben pedig tárcsázással, szárzúzással tudunk megoldani.
A tavak gazdag madárvilágára való tekintettel heti rendszerességgel
végzünk részletes monitorozást, de a zavarásmentes állapot biztosítása
érdekében munkatársaink napi szinten ellenôrzik a területet.
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Az idôszakos, nagyobb kiterjedésû vízállások vonuló madarak tömegeit
vonzzák, így az aranylilék (Pluvialis apricaria), havasi partfutók (Calidris
alpina) és pajzsos cankók (Philomachos pugnax) nagy csapataiba olykor
ritkább fajok is keverednek, mint a sarki partfutó (Calidris canutus) vagy a
kôforgató (Arenaria interpes). A víz által körülvett, biztonságos szigeteken
gulipánok (Recurvirostra avosetta) és küszvágó csérek (Sterna hirundo)
fészkelnek, míg a vízzel borított gyepeken piroslábú cankók (Tringa totanus)
és olykor fehérszárnyú szerkôk (Chlidonias leucoptera) telepednek meg.
A zsombékos részeken egy-egy pár pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
talál magának alkalmas fészkelôhelyet.

Halastavi gazdálkodás
Közalapítványunk Magyarország második legnagyobb kiterjedésû halastórendszerében, extenzív környezetben kezel több mint 500 hektár tavat.
Ezeken gazdasági szempontú beavatkozás nem történik, így a vízimadarak
tömegei találnak itt háborítatlan fészkelô- és pihenôhelyre.
A legfontosabb természetvédelmi kezelés a tómedrek évrôl-évre történô
árasztása, a megfelelô vízszint beállítása. A vízzel való feltöltés idôpontjának megválasztása igen fontos feladat, amit még a költési idôszak elôtt be
kell fejezni, hogy az itt fészkelô gémfélék, valamint ludak és récék a
költésükhöz megfelelô vízszintet találjanak. A sekélyebb tavak nyár
közepére, ôsz elejére leszáradnak, ami pont egybeesik sok vízimadár ôszi
vonulásával. Így megfelelô iszapfelületetet tudunk biztosítani a nagy számban vonuló partimadarak számára.

bölömbika

kanalasgém

A zavartalan környezetnek köszönhetôen a tavakon ôsz és tavasz között
megjelenô liba tömegekben rendszeresen megtalálhatók ritka, veszélyeztetett fajok, úgymint a kis lilik (Anser erythropus) és a vörösnyakú lúd
(Branta ruficollis). Telente a rétisasok (Haliaeetus albicilla) mellett rendszeresen felbukkan a szintén veszélyeztetett fekete sasnak (Aquila clanga) egy-két példánya. A tavak nádasaiban bölömbikák (Botaurus stellaris), törpe gémek (Ixobrychus minutus), vörös gémek (Ardea purpurea)
és nagy kócsagok (Egretta alba) fészkelnek, míg nyár végi, ôszi gyülekezésük során akár 600 kanalasgém (Platalea leucorodia) és több, mint
140 fekete gólya (Ciconia nigra) is összegyûlhet. Az énekes madarakat
többek között nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), sitke (Acrocephalus melanopogon) barkós (Panurus biarmicus) és függôcinege
(Remiz pendulinus), valamint a kékbegy (Luscinia svecica) képviseli.

Kedves Olvasó! Kérjük, amennyiben a fenti célokkal, programokkal,
tevékenységekkel egyetért, és szeretne a Bihari-sík térségének
természeti és kulturális értékeinek védelmébe bekapcsolódni,
támogassa tevékenységünket akár személyi jövedelemadója 1%nak felajánlásával, vagy egyéb formában.
Bihar Közalapítvány
4177 Földes, Kálló-háti tanya
E-mail: biharisik@freemail.hu
www.teraholnapert.hu
Adószám: 18557992-1-09
Bankszámlaszám:
11738008-20716776

Készült a “Tér a holnapért-Espaces pour demain” francia-magyar
biodiverzitásvédelmi program keretében.
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Az 1999-ben létrehozott Bihar Közalapítvány tevékenységét a bihari
táj természeti és kulturális értékeinek megôrzése, a biológiai
sokféleség fenntartása, hazánk természeti képe szempontjából
fontos, veszélyeztetett területek megôrzése, a természetkímélô
gazdálkodási módok elterjedésének ösztönzése és e célok
elérését elôsegítô oktató, ismeretterjesztô munka határozzák meg.
Megalakulásunk óta a térségben állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal együttmûködve értünk el
olyan eredményeket, amelyek kedvezôen befolyásolják a térség természeti értékekben gazdag területeinek jövôjét s a lakosság
környezetkímélô magatartását.

Természeti értékek
A Közalapítvány tulajdonában és kezelésében több mint 1100 hektár
bihari, illetve dél-nyírségi terület van, amelyek védett és fokozottan
védett fajok élôhelyei. A bihari tájegység egészére jellemzô a mozaikosság, gyepek, szántók, ugarok váltakozásával. Legfontosabb
madártani értékét a vízi és pusztai fajok adják. A megvásárolt gyepek,
szikes tó, kunhalom, láp és puffer szántók a térség védett
területeinek egységét, a zöld folyosókat segítik megteremteni.

Pusztai élôhely

Bihar és Dél-Nyírség

Biharugrai- és Begécsi-halastavak

A Földes külterületén található, döntôen füvespusztai - zsombékos és
sásrétes foltokkal tarkított - élôhely a Bihari-sík egyik legnagyobb összefüggô gyepterülete, amelybôl a Közalapítvány már jelentôs kiterjedésû
területet vásárolt meg bemutatás és megôrzés céljából. Az itt keresztül
folyó Sárréti-fôcsatorna az egykori Kék-Kálló - mely a lecsapolások elôtt
a Sárrét vízi világát táplálta - ma is sok vízhez kötôdô élôlénynek nyújt
életteret. A csatorna mentén kialakuló sekély vízállások száraz idôben
mágnesként vonzzák a vonuló partimadarakat, így tavasszal és nyár
derekától gyakori a réti cankó (Tringa glareola), nagy számban vonulhat
át a sárszalonka (Gallinago gallinago), olykor megfigyelhetô a nagy
sárszalonka (Gallinago media) egy-egy példánya is.

A Közalapítvány több más, természetvédelmi szempontból értékes területet
vásárolt meg a bihari és dél-nyírségi tájegységben.

Az országos viszonylatban második legnagyobb kiterjedésû halastó-rendszerbôl, az országban közalapítványként egyedülálló módon, közel 500
hektárnyi területet kezelünk. A tórendszer madártani jelentôsége óriási,
hiszen nagy számban fészkelnek és vonulnak át fokozottan védett fajok,
illetve számos, nemzetközi viszonylatban veszélyeztetett faj rendszeresnek
mondható.

réti cankó

szalakóta

kék vércse

A nádasokban több gémféle fészkel, közülük nem ritka a vörös gém (Ardea
purpurea). A másik értékes költô faj, a bölömbika (Botaurus stellaris), csak
ritkán kerül szem elé. Az egyik leggyakrabban látható fészkelô gémféle a
nagy kócsag (Egretta alba). A környék gémtelepeirôl szívesen járnak ide
táplálkozni a kanalasgémek (Platalea leucorodia) csapatai.

Kora tavasszal a nagy godák (Limosa limosa) és pajzsos cankók
(Philomachus pugnax) ezres tömegei jelennek meg a lecsapolt tómedrekben. A sekélyebb részeken akár több százas gulipán (Recurvirostra
avosetta) csapatok táplálkoznak, és megfelelô körülményeket esetén
költenek is. Az elmúlt években a gólyatöcs (Himantopus himantopus)
szintén egyre nagyobb példányszámban mutatkozik. 2007-ben nyár
végén már több mint 100 egyede tartózkodott a Begécsi-rendszeren.

búbosbanka

A környék mozaikos szerkezetû, ecsetpázsitos és csenkeszes gyepein
rendre megtelepszik néhány pár nagy goda (Limosa limosa), piroslábú
cankó (Tringa totanus). A frissen kaszált részeken a szalakóta (Coracias
garrulus) is szívesen les sáskák és gyíkok után, míg elsôsorban tavaszi
vonulás során a kis (Numenius phaeopus) és nagy póling (Numenius
arquata) csapatai is szívesen elidôznek ezen a területen. A kopár
térségek karakteres képviselôje legtermetesebb pókfajunk, a szongáriai
cselôpók (Lycosa syngoriensis).

A Közalapítvány közel 500 hektár halastavat kezel a Biharugrai-halastavakon. E terület az ország egyik legértékesebb vízimadár-élôhelye,
nemzetközi jelentôségû vizes élôhely. A halastavak teljes területe
védett, egy részük fokozottan védett, 1997 óta Ramsari terület.

A területek legjelentô-sebb botanikai értékei közé tartozik a zergeboglár
(Trollius europaeus), a szibériai nôszirom (Iris sibirica), a kornistárnics
(Gentiana pneumonanthe), a vitéz kosbor (Orchis militaris) és a réti angyalgyökér (Angelica palustris). Szikeseink jellemzô, bennszülött növénye az
erdélyi útifû (Plantago schwarzenbergiana).

A ragadozó madarak közül a réti sas (Haliaeetus albicilla) évek óta
fészkel a területen, de télen számoltak már 103 példányt is. Ebben az
idôszakban, vagy vonulás során a fekete sas (Aquila clanga) példányai
jóformán minden évben felbukkannak.

„Azért, hogy ne felejtsd el, milyen szín a zöld…
Azért, hogy nézhetô legyen a táj körülöttünk…
A Közalapítvány megalakulása
óta nagy
hangsúlyt helyez a terméAzért, hogy levegôt
lélegezhessünk…
Azért, hogy kis idôre
árnyékba mehessünk,
szeti értékek megismertetésére,
a természettudatos
gondolkodás
és ott az arcunkat fölfelé emeljük…
kialakítására.
Azért, hogy minden élônek teret engedjünk…
… legyen neked
is egy fád!”
Fél megyényi terület természetvédelmi
központjának
létrehozásához
kezdtünk hozzá egy volt orosz katonai objektum megvásárlásával.
(Székely Sándor)
A francia-magyar program keretében elôször a laktanya katonai jellegét
sikerült megszüntetni. Kialakításra került egy fogadóépület, a mellette,
igen rossz állapotban lévô építményeket pedig elbontottuk. A legnagyobb alapterületû (440 m2), s egyben legjobb állagú volt katonai kultúrházat választottuk ki végül a bemutató- és foglalkoztató-központ
kialakítására. A munkálatok 2007-ben kezdôdtek, és 2008 tavaszára
egy nyári programok lebonyolítására alkalmas épület került tetô alá.

A nagy kiterjedésû pusztaterületet
néhány hektáros erdôfoltok, szárnyékerdôk színesítik, amelyekben az országszerte megritkult, fokozottan védett kék
vércsék (Falco vespertinus) költenek.
A kék vércsének a század elején még
hatalmas telepei voltak hazánkban, a
mára drasztikusan lecsökkent állomány
védelme a természetvédelem egyik
kiemelt feladata. 2007-ben a természetvédelmi központ területén és a szomszédos szárnyékerdôben 14 pár kék
vércse költött. A füvespusztai élôhellyel
körbevett szárnyékerdô fészkelô madara
a búbos banka (Upupa epops), az erdei
fülesbagoly (Asio otus) és a kis ôrgébics
(Lanius minor).

kornistárnics

Mivel a bemutatóközpont füvespusztai élôhelyen, Natura 2000-es
területen található, így bemutathatóvá válnak a hozzá kapcsolódó
természeti értékek, valamint természetvédelmi tevékenységek. Az
extenzív legeltetéses állattartással fenntartott élôhelyen jelenleg egy
ménes és egy hortobágyi racka nyáj legel.

erdélyi utifû

A térség egyik legszebb és legtermészetesebb állapotában megmaradt
szikes tava a Konyári- sóstó, melyet sikerült megvásárolni. A Konyári-sóstó,
elsôsorban csapadékosabb években, jelentôs vízimadár-fészkelôhely, ahol
elsôsorban a különbözô partimadarak telepednek meg rendszeresen. Így
idôrôl idôre fészkel itt a gólyatöcs (Himantopus himantopus), a bíbic
(Vanellus vanellus) és a piroslábú cankó (Tringa totanus).
A Közalapítvány tulajdonrészt vásárolt egy kerecsensólyom (Falco cherrug) fészkelôhelyet magába foglaló
pusztarészbôl, ahol egy
erdôfoltban kihelyezett mûfészekben költ évek óta a
fokozottan védett madár.

fattyúszerkô

kis kormorán

Hazánknak fontos feladata
van a kerecsensólyom állományának megôrzésében,
hiszen a Kárpát-medencében találjuk Európa legjelentôsebb fészkelô állományát.
kerecsensólyom

vörösnyakú lúd

Telente vadludak tízezrei éjszakáznak a tavakon és táplálkoznak a környék
gyepein, mezôgazdasági területein. Köztük felbukkannak a ritka vörösnyakú lúdnak (Branta ruficollis) és kis liliknek (Anser erythropus) kisebb
csapatai. Ha a tavak nincsenek befagyva, a telelô vadrécék - elsôsorban
a tôkés récék (Anas platyrhynchus) - száma elérheti az 50 000-et.
Tavasszal és ôsszel több ezres tömegben vonulnak át a kanalas (Anas
clypeata) és csörgô récék (Anas crecca), de a kendermagos (Anas
strepera) és a nyílfarkú récék (Anas acuta) szintén nagy csapatokban
gyülekeznek. A veszélyeztetett cigányréce (Aythia nyroca) számára ôszi
gyülekezôhelyként is jelentôs a két tórendszer, ahol az elmúlt idôszakban
egy idôpontban több mint kétezer példányt számláltak.

A tavon található szigeteken minden évben költenek a dankasirályok
(Larus ridibundus) és küszvágó csérek (Sterna hirundo). Megfelelô
mennyiségû úszó hínár növényzet esetén szinte biztosra vehetjük a fattyúszerkôk (Chlidonias hybridus) megtelepedését. Ezekhez a telepekhez
rendszeresen feketenyakú vöcskök (Podiceps nigricollis) „csapódnak”.
A tavakat szegélyezô növényzetben hallhatjuk a kékbegy (Luscinia svecica) és a sitke (Acrocephalus melanopogon) énekét is, valamint rendszeresen találkozhatunk a barkóscinkék (Panurus biarmicus) táplálkozó
csapataival.).

cigányréce

piroslábú cankó

A bihari települések oktatási intézményeivel jól mûködô, kölcsönös
elônyökön alapuló kapcsolatot alakítottunk ki. Minden évben sor
kerül a gyerekek és pedagógusaik számára szervezett rendezvénysorozatra, amelynek célja a térség természeti értékeinek
megismertetése. Ennek keretében mindig törekszünk arra, hogy a
résztvevôk gyakorlati természetvédelmi ismereteket szerezzenek, a
térségben dolgozó természetvédelmi szakemberekkel találkozzanak,
valamint a hagyományos földmûvelô és réti gazdálkodás, életmód
sajátosságai is hangsúlyosan megjelenjenek. Ezen a programon
évente 16-22 település képviselteti magát.
A természetvédelmi központ kialakításával régiós szinten biztosítunk
helyet a több, mint egy évtizede folyó természetvédelmi munkának.

