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Megosztás 0

Az emberi hatásra bekövetkező klímaváltozás és a biológiai sokféleség drámai csökkenése
következtében egyre növekszik a veszélyeztetett fajok száma és csökken a fajok élőhelye. Az
SZTE Ökológiai Tanszéke határon átnyúló projektjében a Palics–Ludas vízgyűjtő vizes
élőhelyeinek fenntartható kezelésére dolgoz ki módszereket, ezzel is megakadályozva vagy
lassítva olyan ritka, veszélyeztetett fajok kipusztulását, mint a réti csík, a lápi póc és a vidrafű. 

Az emberi hatásra bekövetkező klímaváltozás és a biológiai sokféleség drámai csökkenése következtében
egyre növekszik a veszélyeztetett fajok száma és csökken a fajok élőhelye. Az SZTE Ökológiai Tanszéke
határon átnyúló projektjében a Palics–Ludas vízgyűjtő vizes élőhelyeinek fenntartható kezelésére dolgoz
ki módszereket, ezzel is megakadályozva vagy lassítva olyan ritka, veszélyeztetett fajok kipusztulását,
mint a réti csík, a lápi póc és a vidrafű.

A Kiskunság és az Észak-Vajdaság területén található vizes élőhelyek jobb, természetvédelmi célú
kezelésére dolgoznak ki módszereket magyarországi és vajdasági szakemberek. Az SZTE Ökológiai
Tanszékének tudományos munkatársa, Dr. Tölgyesi Csaba elmondta: a vízelvezető csatornák élővilág
megőrző képességét hivatott körüljárni a kétéves projekt.

– A régió belvízelvezető csatornáira olyan kezelési javaslatrendszert dolgozunk ki, amellyel
maximalizálni tudjuk a megőrzött élővilágot.

A mesterséges úton kialakított csatornahálózatot a 20. század folyamán hozták létre. A magyarországi
szakaszon 4723 kilométernyi csatornarendszer található a vizsgált térségben, de ez csak a helyrajzi
számmal rendelkező csatornákat jelöli, az úgynevezett „partizán csatornákkal” együtt a Kiskunság
területén körülbelül 5000 kilométernyi csatorna van. Annak idején ezek feladata volt, hogy a belvizeket
elvezessék, valamint hogy a tavakat, vizes élőhelyeket, lápokat lecsapolva a területeket művelés alá
lehessen vonni.

A 24 hónapos projektben a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszékének 9 munkatársa vesz részt.
Együtt dolgoznak az SZTE Füvészkerttel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai Eötvös

FRISS NÉPSZE

A 2020-as b
támogatásá

HÍRZÓNA 20

Itt a megold
számára!

HÍRZÓNA 20

A szecesszió
Reök-palotá

HÍRZÓNA 20

Tovább növe
szeretetládá
megalakult 

KÖZÉLET 201

Leteszik  a f
új épületszá

EGYETEM 20

Lázár János
vásárhelyi l

HÍRZÓNA 20

Élménynapo
Vadasparkb

HÍRZÓNA 20

A Dugonics 
koldusmaffi

KÖZÉLET 201

KÖZÉLET POLITIKA HÍRZÓNA SPORT SZÓRAKOZÁS KULTÚRA KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉG GAZDASÁG

 

https://www.facebook.com/events/2329751460404914/
https://szegedma.hu/rovat/egyetem
https://szegedma.hu/author/rothbalazs
https://szegedma.hu/2019/06/voroshasu-unkat-reti-csikot-es-zsombeksast-is-mentenek-az-szte-kutatoi
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fszegedma.hu%2F2019%2F06%2Fvoroshasu-unkat-reti-csikot-es-zsombeksast-is-mentenek-az-szte-kutatoi&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://szegedma.hu/2019/06/a-2020-as-budzse-a-csaladok-tamogatasanak-koltsegvetese-lesz
https://szegedma.hu/2019/06/az-autoszuro-megoldas-az-allergiasok-szamara
https://szegedma.hu/2019/06/szecessziorol-szol-a-hetvege-a-reok-palotaban
https://szegedma.hu/2019/06/tovabb-novelne-a-szegedi-szeretetladak-szamat-a-most-megalakult-civil-szervezet
https://szegedma.hu/2019/06/leteszik-a-ful-orr-gegeszeti-klinika-uj-epuletszarnyanak-alapkovet
https://szegedma.hu/2019/06/lazar-janos-segit-megmenteni-a-vasarhelyi-labdarugast
https://szegedma.hu/2019/06/elmenynapot-tartanak-a-szegedi-vadasparkban
https://szegedma.hu/2019/06/a-dugonics-teren-ertekezett-a-koldusmaffia
https://szegedma.hu/rovat/kozelet
https://szegedma.hu/rovat/politika
https://szegedma.hu/rovat/hirzona
https://szegedma.hu/rovat/sport
https://szegedma.hu/rovat/szorakozas
https://szegedma.hu/rovat/kultura
https://szegedma.hu/rovat/kozosseg
https://szegedma.hu/rovat/egeszseg
https://szegedma.hu/rovat/gazdasag
https://www.facebook.com/szegedma/
https://www.youtube.com/user/szegedma
https://szegedma.hu/


2019. 06. 06. Vöröshasú unkát, réti csíkot és zsombéksást is mentenek az SZTE kutatói – Szeged Ma – tények és vélemények

https://szegedma.hu/2019/06/voroshasu-unkat-reti-csikot-es-zsombeksast-is-mentenek-az-szte-kutatoi 2/4

HASONLÓ TÉMÁK:

József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetével, a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesülettel és a
Palics-Ludas Közvállalat munkatársaival.

– A Füvészkert munkatársaival a csatornákban előforduló növényfajokat termesztünk. Ezeket majd oda
telepítjük be, ahol hiányoznak vagy megritkultak. Mostanra a Füvészkertben egész komoly növényi
állományt halmoztunk fel ezekből a fajokból – mondta Dr. Tölgyesi Csaba.

(Forrás: SZTE)
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