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A természetes állóvizek besorolása az összes ion alapján 

Limnikus (nem sós) vizek < 500 mg/l „édesvizek” 

Halobikus (sós) vizek 500 – 3 000 mg/l subsaline 

3 000 – 20 000 mg/l hyposaline 

20 000 – 50 000 mg/l mesosaline 

50 000 mg/l < hypersaline 
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Eurázsia sztyeppéin előforduló tavak 
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Eurázsia sztyepp- és szikes tavai 

sztyepptó szikes tó 
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Kárpát-medencei legelőtó 

felszíni vízbefolyás, felszín 
alatti feláramlás 

zsombékos, mocsárrét, 
mocsár, vakszik, szikfok 



Kárpát-medencei legelőtó 

Legelőtó – tájhasználati elnevezés 



A legelőtó „definíciója” 

- Vegetációs időszak kezdetén a fizikai meder legalább 50%-
án nyílt, növénymentes vízfelület található, amely átlagosan 
20 cm-nél mélyebb. 

- A meder kisebb része lehet zsombékos. 
- A medret kitöltő víz nagyobb részben felszíni csapadékvíz 

összefolyásból, kisebb részt talajvíz feltörésből származik. 
- A vegetációs időszak alatt a legelő állatok biztosítják, a nyílt 

vízfelület fenntartását, a legelőkkel érintkező partszakasz 
legalább 50%-át, az állatok rendszeresen járják. 

- Nagyszámú vonuló madár gyülekezőhelyei, amelyek 
hozzájárulnak a nyíltvizes állapot fenntartásához. 
 



Legelőtavak rehabilitációja 

EU LIFE+ program (Legelőtavak élőhely-kezelése a 
Hortobágyon) 

 



Célok 

• A puszta vízháztartásának visszaállítása 

• Időszakos, nyíltvizes élőhelyek kialakítása 

• A tájkép rekonstrukciója 

• Természetvédelmi szempontból is kedvező, 
fenntartható gazdálkodási modell kialakítása 

• Legelőállatok számának növelése 

 











„Önfenntartó szikesek” a Kunkápolnási mocsár és a bombatér között 
(eróziós jelenségek – lepelerózió) 

 Lefolyási irányok az eróziós zónában  



A Hortobágy folyó 

szabályozatlan 

ősmedre 

A csatornává 

szűkített mai 

meder 



A Pentezug víz által 

szabályozott természeti 

rendszerei 
■ mély mocsarak 
■ kiszáradó mocsarak 
■ rétek 
→ a vizek lefolyási iránya 

Zámi-fok 

Ördög-fok 

Hortobágy folyó 

Kincses lapos 

Árkus-ér 

Sáros-ér 

Polturás 

lapos 

Fekete-rét 

Fekete-ér fok 

Kungyörgyi –tó 
levezető ere 





 



Köszönöm a figyelmet! 

www.legelotavak.hu 


