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Gazdálkodj ÖKOsan!

Natura 2000 Fogalomtár

 � közösségi jelentőségű fajok: a Natura 2000 rendelet 2.A) és 3. A) számú mellékle-
tében meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetet-
tek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek; 

 � közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a Natura 2000 rendelet 4.A) számú mellékle-
tében meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten 
az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg ere-
dendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel;

 � kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű te-
rület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye 
vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Euró-
pai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. 
cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával 
jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fa-
jok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi hely-
zetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti termé-
szetvédelmi előírások alkalmazandók;

 � közösségi jelentőségű terület: olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul 
a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt kö-
zösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi je-
lentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természet-
védelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 
hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez.
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Előszó
A Natura 2000 területek az európai, közösségi jelentő-
ségű ritka és veszélyeztetett fajok (jelölő fajok), illet-
ve élőhelyeik (jelölő élőhelyeik) hálózata. Kijelölésük 
célja a fajok és élőhelyek kedvező természetvédel-
mi helyzetének megőrzése, fejlesztése, illetve – szük-
ség esetén – helyreállítása. A védelem céljait az Euró-
pai Unió két irányelvében határozta meg, amelyekben 
egyben kötelezi a tagországokat a Natura 2000 háló-
zat lehatárolására. Hazánkban összesen 525 Natura 
2000 területet jelöltek ki közel 2 millió hektár kiter-
jedésben. Ezzel hazánk a pannon biogeográfiai régió 
tagjaként jelentős mértékben járul hozzá Európa ter-
mészeti értékeinek közösségi megőrzéséhez.

A hazai Natura 2000 területek ki-
jelölését és az erre vonatkozó sza-
bályokat a 275/2004.(X.8.) kor-
mányrendelet határozza meg, a 
területek helyrajzi szám szintű ki-
hirdetése pedig a 14/2010. (V.11.) 
KvVM rendeletben történt meg.

Az irányelvek céljainak teljesítése érdekében a tag-
államok a Natura 2000 területekre fenntartási terve-
ket készítenek. Ezek rögzítik a természetvédelmi cél-
kitűzéseket, a területhasználókkal együtt kialakított 
kezelési javaslatokat. Azonban ez a dokumentum 
terjedelme miatt nem alkalmas arra, hogy gyakor-
lati kézikönyvként használjuk, éppen ezért szüksé-
gesnek tartottuk , hogy a fenntartási tervek javasolt 
előírásai alapján áttekinthető kézikönyveket készít-
sünk a Natura 2000 területekre. Mivel a fenntartá-
si terv kötelező földhasználati szabályokat nem álla-
pít meg, kötelezettségeket nem írhat elő, így a jelen 
kézikönyv  is csak általános célkitűzéseket és gazdál-
kodási javaslatokat tartalmaz az egyéb jogszabályok-
ban megtalálható kötelező érvényű előírásokon túl. 
A száraz felsorolásokat azonban igyekeztünk  szem-
léletesebbé és élvezhetőbbé tenni képekkel, ábrák-
kal és egyéb illusztrációkkal. 
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Mit tehetsz Natura 2000 gazdálkodóként?

Szeretnéd szabálykövetőként 
a kötelező gazdálkodási 
szabályokat betartani?

Tájékozódj a kötelező
 jogszabályi előírásokról 
kiadványunkból, a www.

ferto-hansag.hu/
gazdalkodoknak.html 

weboldalunkról,
illetve igazgatóságunk, vagy 
a Gyeptanácsadói szolgálat 

szakembereinél, akik szívesen 
segítenek információikkal, 

tanácsaikkal!

Szereted a természetet, 
azt óvni és gazdagítani 

szeretnéd?

Ismerd meg jobban 
kiadványunkból földednek 
természeti értékeit és tudj 
meg többet arról, hogyan 

óvhatod őket

A kompenzációs támogatáson 
túl jelenleg további agrár- 

illetve erdészeti támogatások 
érhetőek el, továbbá lesznek 

elérhetőek a támogatási 
rendszer új periódusában is: 

www.palyazat.gov.hu

Gondosan tartsd be
az előírásokat!

A gazdálkodás és a 
mindennapi élet során is 

vedd figyelembe a kiadvány 
javaslatait

Válassz céljaidnak és a terület 
adottságainak megfelelőt 
az önkéntes támogatási 

lehetőségek közül!

Az előírások betartásával 
Natura 2000

kompenzációs támogatást 
igényelhetsz

Elégedetten és nyugodt lelkiismerettel élvezheted földednek minden hozadékát 
szabálykövető és a természet gazdagságáért is felelősséget vállaló gazdaként!

…és mindemellett szeretnéd,
 ha elfogadható jövedelmed 

is származna a földedből?

§ €
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Jogszabály által meghatározott kötelező 
gyepgazdálkodási előírások

A Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályairól szóló 269/2007. Kormányrendelet 
alapján (A jogszabály bővebb tartalma megtekinthető: https://www.ferto-hansag.hu/gaz-
dalkodoknak.html)

 � A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
 � Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
 � A gyepterület túllegeltetése tilos.
 � A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
 � Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya 

kiszórása tilos.
 � A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell 

hagyni.
 � A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
 � Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 � A Natura 2000 gyepterületeken területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű 

védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési ön-
kormányzat jegyzőjének az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jog-
körében eljárva ad ki:

 � a) a nád irtásához, valamint
 � b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez
 � Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedé-

lye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.
 � A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő 

állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc 
használata kötelező.

 � Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell 
akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel 
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszer-
használat tilos.

 � A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak lega-
lább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park 
igazgatóságnak. 

 � Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos.
 � Amennyiben a terület országos védettséget is élvez, illetve van már elfogadott termé-

szetvédelmi kezelési terve, úgy azok előírásai is kötelező érvényűek!
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Jogszabály által meghatározott kötelező 
erdőgazdálkodási előírások

Erdőtervi rendeletek előírásai
 � A 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet a 2014. évi körzeti erdőtervezésről, erdőgazdálkodásról 

(+Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet)
 � 45/2015. (VII. 28.) FM rendelet a 2015. évi körzeti erdőtervezésről, erdőgazdálkodásról 

(+Rábaközi-Iváni Cser erdőtervezési körzet)
 � 69/2016. (X. 14.) FM rendelet a 2016. évi körzeti erdőtervezésről, erdőgazdálkodásról 

(+Dél-Hansági erdőtervezési körzet) 

Néhány fontos előírás az erdőterv rendeletekből
 � Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód meghatározása a jelölő faj, vagy védett faj je-

lentős állományának élőhelyén, fokozottan védett területen.
 � Véghasználat során hagyásfákat 0,1-0,5 ha-os csoportokban kell meghagyni őshonos fa-

jokból, idősebb, de állékony egyedekből, ill. odvas fákból a természetvédelmi szempont-
ból jelentős helyszíneket magában foglalva (pl. védett madarak fészke).

 � Egészségügyi termelés úgy végezhető, ha van a területen min. 5 m3/ha honos fajú holtfa.
 � Erdőtervezéskor figyelemmel kell lenni a természetességi állapot, a biológiai és genetikai 

sokféleség, fajkészlet fenntartására, javítására; természeti- és tájképi értékek megőrzésé-
re, az erdőtársulás sokszínűségének fenntartására.

 � Az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására kell törekedni, ügyelni kell a korosztá-
lyi viszonyok egyenletességére, és hogy mindig legyen idős erdő.

 � Erdőnevelésnél fontos a tájidegen fajok, főleg inváziós fajok visszaszorítása, őshonos 
elegyfajok elegyarányának növelése, és a faállomány szerkezeti változatosságának növe-
lése, meglévő cserjeszint és erdőszegélyek megőrzése.

 � A közösségi jelentőségű, fához kötötten fejlődő, jelölő bogárfajok, illetve a védett, közös-
ségi jelentőségű erdei madár- és jelölő denevérfajok védelme érdekében a fahasználato-
kat idős, nagyméretű fák és álló, vastag, holt faanyag folyamatos jelenlétének biztosítá-
sával kell megtervezni.

 � Feketególya, réti sas, parlagi sas, kék vércse kerecsensólyom, uhu, darázsölyv védett, ill. fo-
kozottan védett madárfajok fészke körül fészkelési időben 100-400 m-en belül erdőgazdál-
kodási tevékenységet javasolt szüneteltetni, illetve fészkelésre alkalmas nagy koronájú fák, 
facsoportok, idős fákat meghagyni számukra.

 � Természetszerű erdők nevelővágásánál a törzskiválasztó gyérítésnél 10-60, növedékfoko-
zó gyérítésnél 15-90 m3/ha legyen az előhasználati erély

 � Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények jelentős állományának erdőterv-
ben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben 02. 15–03. 31-ig, talajlakó orchideák élőhelyén 
09. 01–09. 30-ig fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.

 � Amennyiben a terület országos védettséget is élvez, illetve van már elfogadott termé-
szetvédelmi kezelési terve, úgy azok előírásai is kötelező érvényűek!!
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Agrár- és erdészeti támogatások
Átalakulás alatt!

 � Jelenleg a Közös Agrárpolitika megújulásával a hazai agrár- és vidékfejlesztési támoga-
tási rendszer is átalakuláson megy át, így az oldalon a korábbi időszak (2014-2020) még 
érvényben lévő, ideiglenesen meghosszabbított támogatási rendszerében felkínált pá-
lyázati lehetőségeit soroljuk fel. Az aktuális támogatásokról tájékozódni a www.palya-
zat.gov.hu oldalon lehet.

 � Fontos tudni, hogy a jogszabályban foglalt kötelező gyepgazdálkodási előírások terhei 
miatt kompenzációs támogatás igényelhető, de a többi támogatás önkéntes vállaláson 
alapul.

Területalapú támogatás (SAPS)

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás gyepeken

Ökológiai gazdálkodás támogatása

Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás erdőterületeken

Erdősítés támogatása

Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése

Erdészeti genetikai erőforrások 
megőrzése és fejlesztése

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Közjóléti funkciók fejlesztése

Erdészeti technológiákra, erdészeti termékek feldolgozására,  piaci 
értékesítésére irányuló beruházások

Védett őshonos vagy veszélyeztetett állatfajták megőrzése

Agrár-környezetgazdálkodási 
támogatás

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások

Hátrányos területek támogatása

Agrár-erdészeti rendszerek 
létrehozása

Erdő-környezetvédelmi kifizetés

Erdőkárok megelőzése és 
helyreállítása

Zöldítés
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A Rábaközről röviden

A Rábaköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület sokféle élőhelyet és a megmaradt 
természetközeli foltokon gazdag élővilágot őriz. Területe 5973,01 hektár és Agyagosszergény, 
Babót, Beled, Bogyoszló, Cirák, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Dénesfa, Ebergőc, Fertőendréd, 
Fertőszentmiklós, Gyóró, Himod, Hövej, Iván, Kapuvár, Kisfalud, Lövő, Mihályi, Nemeskér, Osli, 
Pusztacsalád, Rábakecöl, Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd, Újkér, Veszkény, Vit-
nyéd települések határában helyezkedik el.

Az erdők közül legnagyobb kiterjedésben a pannon cseres-tölgyesek fordulnak elő. Jelentős a 
keményfás ligeterdők és a pannon gyertyános-tölgyesek aránya is. A térség természetes er-
dei az elmúlt évtizedek intenzív használata miatt rendkívül megfogyatkoztak. Az egykori erdők 
helyén ma szántóföldeket, illetve fenyő és akác ültetvényeket találunk.
Az élőhelyek eltűnésével az egykor akár gyakorinak is mondható, de mára veszélyeztetett jelölő fajok, mint pl. a nagy 
szarvasbogár, a nagy hőscincér, a skarlátbogár egyes helyekről teljesen eltűntek, akárcsak a nagyfülű denevér és a 
nyugati piszedenevér, melyek szintén erősen kötődnek az érintetlen erdei élőhelyekhez.

A rábaközi gyepek növénytani és állattani értékei az intenzív kutatások megindulásáig rejtet-
tek voltak. Kiemelkedő eredménynek számított az országos szinten is páratlan Ebergőci-láp-
rét felfedezése, valamint az Iván környéki szikesek vizsgálata. A gyepes élőhelyek sokszínű-
ségét mutatja, hogy az üde rétektől a kaszálórétekig, illetve szárazabb gyepekig minden típus 
megtalálható a területen.
Jelentős állománya él itt a legkülönfélébb orchideáknak (pl. hússzínű ujjaskosbor, vitézkosbor, agárkosbor, őszi fü-
zértekercs, békakonty) és védett növényeknek (pl. szibériai nőszirom, réti őszirózsa, kígyónyelv).

A terület további kiemelkedő értékeit a rajta keresztül folyó vízfolyásokban (Kardos-ér, Rép-
ce, Kis-Rába stb.) és azok közvetlen környezetében találjuk.
Ezek számos jelölő halfajnak (szivárványos ökle, réti csík és vágó csík) jelentenek menedéket, valamint a gerinctelen 
fajok közül a díszes légivadásznak, a nagy tűzlepkének és az erdei szitakötőnek is élőhelyet adnak.

Az átmeneti élőhelyeknek is nevezhető cserjésekben fejlődik a sárga gyapjasszövő, mely 
lepke hernyójának tápnövénye a galagonya és a kökény. A nedvesebb réteken pedig mind-
három hazai lápréti hangyaboglárka megtalálható (a szürkés hangyaboglárka, a zanótboglárka és a 
vérfű-hangyaboglárka), kiemelve a vérfű hangyaboglárkát, mely jelölő fajként van jelen a Rábaközben.
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Vizes és vízhez kötődő élőhelyek

Vízi és vízparti növényzet
Szalagszerű társulások, melyek a Rábaköz 
vízfolyásaihoz kötődnek.
A mederben hínárfajok és mocsári növényzet jellemző, 
amely azonban sok helyen jellegtelen a rendszeres kaszá-
lás és medertisztítás miatt. A szegélyben keskeny sásos, 
nádas, virágkákás vagy békabuzogányos húzódik, a víztől 
távolodva általában rendszeresen kaszált töltés található.

Tudtad?
A rábaközi vizekre is jellemző réti csík a vízren-
dezéseket megelőzően rendkívül gyakori volt. 
Akkoriban a halászat egyik formája a csíkászat 
erre a fajra koncentrált. A vizek gyors változá-
sa a csík élőhelyeinek beszűkülését és eltűné-
sét jelentette. Ehhez képest a vágó csík sokkal 
tágabb feltételek mellett képes fennmaradni: 
kisebb és nagyobb folyókban és patakokban, 
állóvizekben is megélnek.
A szivárványos ökle élőhelyek tekintetében 
nem válogatós, azonban szaporodása hazai 
kagylófajokhoz kötődik. Ezek jelenléte vagy 
hiá nya szabja meg az élőhelyeit.

Mindhárom faj védett és közösségi jelentőségű 
(Natura 2000 jelölő) faj!

Magassásrétek
Nagy termetű sásfajok uralta, időszako-
san vízborította élőhely, melyek általában 
nem igényelnek rendszeres kezelést.
A vízborítástól függően gyakran mocsarakkal és a lápré-
tekkel együtt fordul elő. Kiszáradás és rendszeres kaszálás 
esetén láprétekké vagy mocsárrétekké alakulhat.

Üde és nádasodó láprét, illetve kékperjés rétek
Átmenetet képeznek a mocsarak és a üde rétek között. A jellegzetes zsombékos szer-
kezet, a szórtan előforduló cserjékkel számos élőhelyspecialista faj számára biztosít 
élőhelyet. A jó vízellátottságú állományok nem igényelnek rendszeres kezelést.
A kiszáradó, cserjésedő állományok esetében azonban rendszeresen gondoskodni kell a cserjék és az esetleg megtele-
pedő özönnövények visszaszorításáról. Kezelésüket extenzíven, kétévenkénti mozaikos kaszálással és a széna lehordá-
sával kell megoldani. Mindkét élőhelytípus megtalálható az ebergőci lápréten, míg kékperjés rétek elsősorban a ne-
meskéri réten és a dénesfai legelő szélén figyelhetők meg.
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Értékes növényfajok
a lepkék szempontjából

Őszi vérfű
(Vérfű-hangyaboglárka és sötét 
hangyaboglárka tápnövénye)

Réti ördögharaptafű
(Lápi tarkalepke tápnövénye)

Kornistárnics
(Szürkés hangyaboglárka tápnövénye)
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A szibériai nőszirom a nősziromfélék családjába tartozó 80-100 cm magas, karcsú, 
védett növényfajunk. Mészkedvelő, láp és mocsárrétek, nedves kaszálók, magassásos társulások, 

láperdők faja. Ibolyáskék színű virágai május-június hónapokban nyílnak. 

Néhány védett növényfaj

A védett vitézkosbor az orchideafélék 
családjába tartozó, legjellemzőbb pionír 

kosborfajunk, mely főleg kiszáradó 
lápréteken él. Nevét a sisakszerűen összehajló 

lepellevelei miatt kapta.

A lappföldi ujjaskosbor a kosborfélék 
családjába tartozó, Európában honos, 

lápréteken élő, Magyarországon egyedül az 
Ikva-síkon előforduló orchideánk.
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Hangyaboglárkák különös élete

A lepkék petéiket a 
tápnövényre, 

azaz az őszi vérfűre rakják.

Tápnövény
eltűnése

Túl kicsi
populáció

Tápnövény
lekaszálása

Ha bármelyik 
esemény 

bekövetezik, akkor 
kipusztul a lepke!

Hangya-gazda
eltűnése

A hangyák megtalálják és 
beviszik a hangyafészekbe, ahol 

fel is nevelik.

A lárva álcázza magát, azaz 
olyan kémiai anyagot választ ki, 
ami miatt a hangyák nem nézik 

„ellenségnek”.

Cserébe a hernyó édes 
váladékot termel, amit a 

hangyák szívesen fogyasztanak.

Hangyaboglárkák: 
zanótboglárka és vérfű 

hangyaboglárka

A beköltözés után 9–11 
hónappal bábozódik, majd 

kirepül a bolyból

A kikelő hernyók a virág 
magkezdeményeivel 

táplálkoznak
(3 hétig itt élnek)

Ezután a hernyó kirágja magát 
a tápnövényből, és leereszkedik 

a talajra.
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Az üde rétekre vonatkozó kezelési elvek

Mozaikos cserjés foltok

Kaszálatlanul hagyott területek

Hangyabolyok, zsombékok

M i é r t ?
Nagyon kis kiterjedésű, de rendkívül vál-
tozatos élőhelyek, melyeknek megőrzése 
kiemelkedő jelentőséggel bír. Ritka és ve-
szélyeztetett fajoknak nyújtanak élőhe-
lyet, melyek máshol már nem élnek.

H o g y a n ?
A kaszálásokat csak speciális alternáló ka-
szával, a zsombékos szerkezetet megőriz-
ve (magas tarló), mozaikosan (egyszerre a 
terület max. 30%-án) szabad végezni.

M i k e t  k e l l   m e g ó v n u n k ?
Magát az élőhelyeket, azok szerkezetét és 
a hozzá kapcsolódó növény- és állatfajo-
kat. Nagyon fontos a talaj változatos fel-
színének megtartása.

Tudtad?
Nemcsak a hangyaboglárkáknak, de a nagy 
tűzlepkének is fontos a változatos élőhely!

Ha a  kaszálások alkalmával a rétek mé-
lyebb fekvésű, nedves foltjait fennha-
gyod – ahol a gépi munkavégzés egyéb-
ként sem megengedett…

…AKKOR MEGMARAD
A NAGY TŰZLEPKE!

A természetvédelmi cél a változatos, zsombékos szerke-
zet fenntartása megfelelő vízellátás biztosításával, szük-
ség esetén mozaikos  kaszálással.
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Kaszálórétek és szárazabb gyepek
Franciaperjés rétek

Kaszálással fenntartott fajgazdag félszá-
raz vagy üde gyepek. Megfelelő kezelés 
mellett rendkívül változatosak lehetnek. 
Állományaikban a nagyobb méretű fűfé-
lék meghatározók, de számos kétszikű faj 
színesíti.
Az elszigetelt foltokban megmaradt rétek extenzív keze-
lése, évi egy alkalommal történő kaszálása ajánlott.

Veres csenkeszes rétek
Üde, középmagas vagy alacsony füvű ré-
tek, melyek uralkodó faja a névadó veres 
csenkesz.
Elsősorban a répceszemerei legelő nagy része tartozik 
ide, kisebb állományai többfelé előfordulnak az erdei tisz-
tásokon. Fenntartásuk extenzív legeltetéssel biztosítható.

Szikes rétek és magaskórósok
A vegetációs időszak kezdeti szakaszán átmenetileg vízzel borított rétek, melyek kü-
lönböző típusú szikes talajokhoz kötődnek. A szerkezetükre jellemzők a magas növésű 
füvek, néhány esetben magaskórós fajok, de rövidfüves szikesekkel is mozaikolhatnak. 
Ivántól délre (Iváni szikesek TT) több gyepterületen meghatározó jelentőségűek, előfordulnak töredékesen a rép-
ceszemerei legelőn is.
A szikes magaskórósok kezelést nem igényelnek. Beerdősítésük tilos, szennyezésüket (pl. trágyalerakatok) meg kell 
akadályozni. A szikes rétek fenntartása legeltetéssel, ennek hiányában mozaikos kaszálással biztosítandó.

Erdőssztyepp-
rétek, félszáraz 

irtásrétek, száraz 
magaskórósok 

Pázsitfüvek uralta, fajokban 
(kétszikűekben) gazdag, er-
dei fajokat is hordozó félszá-
razgyepek, irtásrétek, ma-
gaskórósok.
Az Iván környéki szikeseken és töredé-
kekben az ebergőci lápréten megjele-
nő cserjésedő száraz-félszáraz gyepeket 
tartalmazó élőhelytípus. Fenntartásu-
kat legeltetéssel lehet biztosítani, ennek 
hiányában alkalmankénti tisztító kaszá-
lással akadályozható meg a fűavar fel-
halmozódása és a cserjésedés.
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Megőrzendő növényfajok

Az aranyfürt száraz sztyeppréteken élő, késő 
nyáron, ősszel virágzó őszirózsa fajunk.

A védett réti őszirózsa mészkerülő, sótűrő faj. Főként szikesedő sztyepréteken, mérsékelten szikes 
pusztákon, szikes erdőtisztásokon fordul elő.

Az agárkosbor a szárazabb gyepeken is 
előforduló, néha tömeges védett orchideánk.
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Kaszálórétek és szárazabb gyepek  
kezelési elvei

M i é r t ?
Ma már nem jellemző a legeltetéses gaz-
dálkodás, ami létrehozta ezeket a ter-
mészeti értékekben gazdag élőhelyeket, 
ezért nekünk kell gondoskodnunk a fenn-
maradásukról!

H o g y a n ?
Három lehetőség áll előttünk. Legeltetés, 
kaszálás, vagy a kettő kombinálása.

M i k e t  k e l l  m e g ó v n u n k ?
Magát az élőhelyet, és a rajta lévő növény 
és állatfajokat. Utóbbiak közül a legfonto-
sabb a sárga gyapjasszövő.

Állapotuk fenntartása és/vagy javítása évi 
egyszeri, mozaikos kaszálással vagy kíméletes, 

szakaszos legeltetéssel. 

Gyakran csak „cataxnak” hívjuk, a sárga gyapjasszövőt, melynek becsületes 
tudományos neve az Eriogaster catax.

Tudtad?
A lepke nem közvetle-
nül tartozik a kaszálóré-
tekhez, legelőkhöz, ha-
nem azok természetes 
úton való becserjésedé-
se során kötődik hozzá. 
A sárga gyapjasszövő-
nek elsősorban a szór-
tan előforduló kökények, 
galagonyák, vadkörték 
biztosítanak élőhelyet 
és táplálékot. Ezek hiá-
nyában nem tud meg-
telepedni, vagy a cser-
jék teljes eltávolításakor 
kipusztul. A faj állomá-
nyainak megőrzése ér-
dekében a szórt cserjék 
megőrzése kiemelten 
fontos!
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Legeltetés

ALULLEGELTETÉS

MI TÖRTÉNIK?
 � Fűalom túlzott felhalmozódása, cser-
jésedés

 � Visszaszorulnak a kistermetű növény-
fajok, és a magról szaporodók

 � Megindul az agresszívabb, nagyter-
metű fajok hódítása

MIT LEHET TENNI?
 � Szarvasmarhafélék legeltetése
 � Juhok mellőzése
 � Legeltetés megkezdése előtt cserjék 
részleges visszaszorítása

TúLLEGELTETÉS

MI TÖRTÉNIK?
 � Taposási károk

• Talaj degradálódása
• Növényzet degradálódása

 � Túlzott szervestrágya felhalmozódás
 � Erős rágás, rágási károk

• Növényzet nem tud regenerálódni

MIT LEHET TENNI?
 � Az állatlétszám radikális csökkentése
 � De! Nem szabad a legeltetést felhagy-
ni, mert megjelenhetnek a gyomok és 
nemkívánatos növényfajok.

Optimális állatlétszám esetén: mozaikos szerkezetű jó gyep
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A Rábaköz Natura 2000 terület elhelyezkedése

További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!
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A Rábaköz Natura 2000 terület elhelyezkedése

További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!
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Jó kaszálás? Rossz kaszálás?
Mi változott a múlt időszakhoz képest? Miért kell erre nagy hangsúlyt fektetni?
A ma legtöbbször alkalmazott gépi kaszálás erős sokként éri a gyepet, mivel egy sok-
kal gyorsabb folyamat, mint a legeltetés vagy mint a kézi kaszálás.

Miért kell jól kiválasztani az 
időpontot?

 � A ritka és védett növények érde-
kében: a magérlelés után.

 � Földön fészkelő madarak érde-
kében: a fészkelés után, július-
tól kezdődően.

 � Védett gerinctelen (leginkább 
ízeltlábúak, azon belül is lepkék) 
érdekében: szeptember és ok-
tóber hónapokban.

Mi történik, amikor terv nélkül kaszálunk?
A rendszeresen kaszált területek élővilága állandósul, azaz 
azok a növények és állatok maradnak csak meg, amik jól 
tűrik a taposást, kaszálást és a gyors változásokat. A kaszálás 
nem természetes folyamat, hiszen ilyenkor a növényzeti 
takarás nagyon gyorsan eltűnik a teljes területről, az ott élő 
állatfajok búvóhely és táplálék nélkül maradnak.

Búvósávok
A terület 5-10%-án zárványterületek képző-
dése nélkül kell kialakítani!
A kaszálatlan részeket az őszig háborítatla-
nul kell hagyni, de ősszel célszerű szártépőz-
ni, hogy a vaddisznó túrását megelőzzük.
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Kaszálásra vonatkozó javaslatok

Mit ne tegyünk a gyepeken?
 � Felülvetés nem megengedett.
 � Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.
 � Tárcsázás nem megengedett.
 � Gyepszellőztetés nem megengedett.
 � Kiszántás nem megengedett.
 � Fogasolás nem megengedett.
 � Felázott talajon munkavégzés nem meg-
engedett.

 � A területen trágyadepónia, széna és szal-
makazlak nem helyezhetők el.

 � Évente egy kaszálás javasolt
 � Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, 
rendkezelő használata nem megengedett.

 � Kaszálás és szárzúzás esetén minimum 
10 cm-es fűtarló biztosítása.

 � Június 15 előtti kaszálás a nemzeti park-
kal történt egyeztetés után.

 � Mozaikos kaszálás folytatása, egybefüg-
gő kaszált terület nem haladhatja meg az 
5 ha-t, vagy a terület 30%-át. Kaszálások 
között legalább 1 hónap teljen el.

 � 20-30% kaszálatlan terület meghagyása 
parcellánként.

 � A kaszálatlan területek évente más he-
lyen történő kialakítása.

Fokozottan védett földön fészkelő madár-
faj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén 
a betakarítás, illetve a kaszálás felfüggesz-
tése, és haladéktalanul a nemzeti park igaz-
gatóság értesítése, munkatársainak javasla-
ta alapján a talált fészek körül 0,5-1 hektáros 
védőterületet kialakítása.
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A rábaközi gyepeket veszélyeztető gyakoribb 
inváziós fajok

Aranyvessző
Észak-amerikai eredetű behurcolt faj. Sikeressége abban rejlik, hogy 
az új, nyílt felszínű területeken kaszattermésével hamar meg tud je-
lenni, majd a meghódított területen tarackról szaporodva nagy ösz-
szefüggő állományokat tud képezni. A zárt aranyvesszős kialakulása 
az eredeti növénytakaró szinte teljes pusztulását jelenti.
A védekezés legjobb módja a megelőzés, a helyes kaszálási módok 
alkalmazása. A már erősen fertőzött területeken az aranyvessző folto-
kat sokkoló kaszálással (évente kétszer, háromszor) kell kezelni.

Ezüstfa
Ázsiai eredetű özönfaj. Kezdetben gyors növekedésű: már magonc-
ként 15–20 cm-es a hajtása, a karógyökere pedig 20–40 cm, melyen él 
egy nitrogénkötő sugárgomba faj.
Ez kedvez a nitrofil gyomosodásnak, a természetes gyep romlásának.
Szaporodása főként magról történik: a madarak előszeretettel fo-
gyasztják a terméseit. Terjedését elősegítette, hogy a 1900-as évek 
közepén szikesek fásítására használták.
Terjedésének megállítása a folyamatos mechanikai irtás által lehetsé-
ges, mert levágás után gyökérről azonnal kihajt. Emellett az idősebb 
egyedek injektálása is célravezető.

Japánkeserűfű
Kelet-ázsiai inváziós faj. Valószínűleg hazánkban a legmagasabb éve-
lő lágyszárú növény, mely gátolja a természetes szukcessziót, akadá-
lyozza a fásszárúak újulását, minimálisra csökkenti a környezetében 
élő lágyszárú növényzet életlehetőségeit.
Kiterjedt gyöktörzsrendszerén és a növény tövén is képes új hajtáso-
kat hozni, mellyel a talaj tápanyagkészletét gyorsan kimerítheti.
Kezelése csak mechanikai úton lehetséges, de ez is nehézkes gyors 
szaporodási képessége miatt. Vegyszeres irtása sokszor nem engedé-
lyezett, mert vizek mentén terjed főként.

Selyemkóró
Észak-amerikai eredetű inváziós faj. Erőteljes növekedésű, vastag gyö-
kerei 1,2-3,8 m-re is lehatolhatnak!
Zavart élőhelyek (pl. taposott, szántott, túllegeltetett, erodált talajok) 
növénye, de tápanyagban feldúsult helyeken is megjelenhet.
A mechanikai és vegyszeres kombinált kezelés jó eredményeket hoz-
hat, ha a közelben nincs újabb termést hozó selyemkóró állomány.
Sajnos könnyű hibát elkövetni az irtás során, pl. a gyökér bolygatásával 
intenzívebb hajtásképződéssel reagál, vagy a gyökerek feldarabolódá-
sával tovább terjedhet a növény.

További információ: www.invaziosfajok.hu
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A Rábaköz erdei élőhelyei és jelölő fajai
A Rábaköz 86%-át erdők, ültetvények borítják. A terület ártéri részeit főként zárt szá-
raz és üde tölgyesek jelentik, ezekből a kiemelt jelentőségű erdei élőhelyek a ke-
ményfás ligeterdők nagy folyók mentén, a pannon gyertyános-tölgyesek és a pannon 
cseres-tölgyesek.
A Rábaköz erdeiben élő fajok között a Natura2000 hálózat számára kiemelhetők fon-
tosabb fajok, pl. a  nagy szarvasbogár, nagy hőscincér, kék pattanóbogár, skarlátbo-
gár, nyugati piszedenevér, nagyfülű denevér, díszes tarkalepke és kis apollólepke.

Az erdő Földünk s a rajta élő emberek egyik életforrása, a természeti tényezőktől 
és emberi beavatkozásoktól függő életközösség és élőhely.

Az erdő meghatározó tagjai  a  fák, 
de az erdő jóval több mint fák egyszerű halmaza.

A természetes erdő nem csak a természet számára fontos, de olyan hasznos eré-
nyei is vannak, melyek a gazdálkodókat is segítik:
pl. jobban ellenállnak a viharoknak és mérséklik az erős szelek hatását; a helyben 
elpusztuló fásszárúak lebomlásukkal hozzájárulnak a talajképződéshez; nagyobb 
mennyiségű CO2-t kötnek meg és tárolnak; az erdei növényzet és a talaj megszű-
ri a csapadékvizet, megőrizve a jó ivóvíz bázist; ellenállóbbak a betegségekkel és 
a kártevőkkel szemben!
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Keményfás ligeterdők
Elhelyezkedése:

 � Meghatározó jelentőségű: Kapuvár-Cirák-Mihályi térségében
 � Kisebb előfordulású: Vitnyéd, Nemeskér

Jellemzése:
Kiváló növekedésű, főleg magyar kőris és kocsányos tölgy alkotta állományok.
Alsó lombszintjük és cserjeszintjük változó erősségű, de az esetek többségében jól fejlett. A lágyszárú szint erőssége 
az árnyalás függvénye, az erősen strukturált, árnyas állományok hasonlítanak a gyertyános-tölgyesekre. A lágyszárú 
szint gazdag hegyi elemekben, a tipikus foltokon igen erős, feltűnő a kora tavaszi aszpektus (pl. medvehagyma, szé-
leslevelű nőszőfű, varázslófű, orvosi tüdőfű, fürtös salamonpecsét). A bolygatottabb részeken erős az adventív özön-
gyomok, pl. a magas aranyvessző térfoglalása.

Tudtad?
A xilofág rovarok az erdei ökoszisz-
témákban sokrétű és igen jelentős 
szerepet töltenek be.
 
Ezek a rovarok a még frissen elpusz-
tult fák első lebontó szervezetei közé 
tartoznak, ugyanis más élőlények 
nem lennének képesek arra, hogy 
ezt a kemény, még ellenálló anyagot 
felaprózzák járataik rágásával. A já-
ratok már lehetővé teszik a korhasz-
tó gombák bejutását, a földre hul-
ló rágcsálékot pedig tovább tudják 
hasznosítani a mikro- és makroszkó-
pikus lebontó élőlények.

A fa szerves anyaga így alakul lé-
pésről-lépésre a talajba kerülve hu-
muszanyagokká! Nagy hőscincér
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Gyertyános-tölgyesek
Elhelyezkedése:

 � Röjtökmuzsajtól D-re jelentős kiterjedésben fordul elő
 � Csapod és Újkér térségében már csak kisebb, cseres-tölgyesek közé ékelődik

Jellemzése:
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és erdészetileg kezelt származékaik, számos át-
meneti jellegű folttal a mészkerülő és a cseres-tölgyesek felé.
A völgyoldalakon (különösen a Kövesdi-erdőben) monodomináns gyertyánosok jöttek létre, meglehetősen ép üde 
lomberdei aljnövényzettel (pl. szagos müge, fürtös salamonpecsét, erdei tisztesfű, erdei sóska), helyenként kora ta-
vaszi aszpektus is megfigyelhető. Hátas részeken a gyertyán és az üde lomberdei jelleg némileg már a háttérbe szo-
rul, a lombszintben a tölgy fajok válnak uralkodóvá. A cserjeszint a tipikus foltokon hiányzik vagy gyenge, az átme-
neti részeken erősebb.

Tudtad?
A nyugati piszedenevér a zárt ve-
gyeskorú, idős fákat és lábon szára-
dó holtfát nagy számban tartalmazó 
erdőkhöz kötődő denevérfaj.
Búvóhely-specialista, ami azt jelenti, 
hogy odvakban, az álló holtfák levá-
ló kéreglemezei mögött keres búvó-
helyet és itt hozza létre a kolóniáit.
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Cseres-tölgyesek
Elhelyezkedése:

 � A terület nyugati és középső részén az erdőtömbökben meghatározó, uralkodó.
 � A keleti, Kis-Rába melletti erdőkben már csak kis területen fordul elő.

Jellemzése:
A cseres-kocsánytalan tölgyesek közepes vagy jó növekedésű, ligetes állományok sa-
játos fajösszetétellel.
Helyenként rossz növekedésű gyertyán alátelepítéssel. Gyepszintjük ott erősebb (főként füvek), ahol a cserjeszint hi-
ányzik. Lágyszárú szintjük fajszegény, de igen sokszínű, közepesen üde erdei fajok alkotják (pl. egyvirágú gyöngyper-
je, gyöngyvirág, citromkocsord, méhfű, bablevelű varjúháj, közönséges méreggyilok).
A cseres-kocsányos tölgyesek gyenge növekedésű, ligetes állományok sajátos füves aljnövényzettel. Lágyszárú szint-
jük fajszegény, fényigényes erdei fajok, cseres tölgyes- és savanyúságkedvelő fajok, mocsári fajok és a változó vízha-
tást jelző fajok találhatók benne.
Mindkettő típus cserjeszintje mozaikosan váltakozva jól fejlett, tövises cserjékből álló, illetve igen gyenge vagy hiányzik. 

Tudtad?
A nagyfülű denevér is igazi erdőlakó 
faj, idősebb keményfa erdőkben él.
Odulakó denevér, de nem csak egy 
odúhoz kötődik, inkább egy több 
odúból álló ún. odúhálózathoz.
Sosem repül ki nyílt területekre! 
Ezért is veszélyeztetik a nagy kiterje-
désű véghasználatok.
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Egyes részeken az élőhelyek és a fajok védelme érdekében 
a TELJES ÉRINTETLENSÉG biztosítása az egyetlen cél!

Élőhely, menedék, 
táplálékforrás

Madarak, különös tekintettel 
az odúlakó madarakra

Denevérek (és egyéb 
kisemlősök)

Anyag- és energiaforgalom

Ízeltlábúak (főként bogarak)

Termőhely stabilizáció, 
regeneráció

Gombák, mohák, zuzmók

Szén-dioxid megkötés

Biológiai folyamatok
 fenntartása

Ha teheted, akkor 
tartsd meg az idős fákat és holtfákat!

MIÉRT 
FONTOSAK?
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Erdők veszélyeztető tényezői
Véghasználatok (tarvágás, végvágás)
Sematikus, egyenletes előhasználatok és bontások

Holtfa hiánya
Cserjeszint és második szint eltávolítása

Özönnövények terjedése
Túlzottan magas egyedszámú vadállomány
Szemetelés

Klímaváltozás (csapadékhiány, kiszáradás, kártevők stb.)
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Javasolt előírások
 � Megfelelő állományszerkezet kialakítása à a nevelővágások során az alsó lomb-
korona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának 
fenntartása.

 � Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között.
 � A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása.
 � Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi lefe-
dettséget biztosító élőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány összeté-
telét jellemző formában.

 � Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m3/ha, az egyes törzsek 
legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa fo-
lyamatos fenntartása.

 � Örökerdő üzemmódra való áttérés.
 � Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-előkészítés és a tuskózás 
elhagyása.

 � Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell 
lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre 
kerülő egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek he-
lyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével.

 � Kártevők elleni védekezésnél kímélő technológiák és célirányos kijuttatás (terüle-
ti lokalizáció, időszak megválasztása: életciklushoz kötött kijuttatás) alkalmazása.

 � Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő 
anyagok) alkalmazása.

29



Intenzíven terjedő 
növényfajok elleni 

kémiai védekezés
A Natura 2000 és védett természeti terüle-
teken a különböző növényvédő szerek hasz-
nálatát a lehető legalacsonyabb mértékre   
szükséges csökkenteni. Az intenzíven terje-
dő növényfajok (közismertebb elnevezésük 
özönnövények) esetében azonban néha nem 
kerülhető el a vegyszeres irtás. A vegyszeres 
irtásokat többnyire totális gyomirtószerek-
kel vagy azok kombinációjával lehet végezni, 
melyek nem szelektívek, így használatuk kö-
rültekintést igényel.

 � A fásszárú fajok esetében vastagságtól függően az 
injektálás és kéregkenés (néhány faj esetében ké-
reghántást követően a hántott felület ecsetelése)) 
a javasolt kijuttatási módszer, mert ezek esetében 
a legkisebb a környező növényzet károsodása szak-
szerű kivitelezés esetén. Vékonyabb egyedek, ma-
goncok illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak 
esetében szükséges lehet levélen felszívódó gyo-
mirtó alkalmazása, csöppenésmentes kijuttatással.

 � A lágyszárú fajok esetében a kenés, illetve teljesen 
zárt állományok esetében a körültekintően végzett 
permetezés a javasolt kijuttatási technológia.

 � Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, 
gyorsan felszívódó hatóanyagúak, szelektív kijut-
tatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen vagy 
kambiumon keresztül felszívódnak és a növény sar-
jadásmentes irtását biztosítják.

 � Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegy-
szerbe minden esetben színező anyag keverése ja-
vasolt, így a kezelt és kezeletlen egyedek jól elkü-
löníthetők.

 � A kezeléseket minden esetben az engedélyokirat-
ban foglalt módon és az egyéb vonatkozó jogsza-
bályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szüksé-
ges hatósági engedélyek birtokában lehet végezni.

A fontosabb inváziós fajokra kidolgozott ir-
tási útmutatókat és jó gyakorlatokat talál az 
invaziosfajok.hu weboldalon
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Fasor, cserjesáv, fa- és/vagy cserjecsoport 
van a területén?

A korábbi természetes élőhelyek lehetnek kisebb és nagyobb kiterjedésűek, de sokszor elszige-
telten helyezkednek el egymástól. A szántók közötti fasorok, mezsgyék összekapcsolják a termé-
szetes  élőhelyeket (erdők, mezők, rétek) egyfajta folyosót biztosítva az alkalmatlan területeken.

 � Természetvédelmi értéket akkor képviselnek, ha őshonos cserje- és fafajokból állnak. A 
fajok közül a galagonyák és a kökény az, ami a tövises cserjék között leggyakrabban alkot 
élőhely-mozaikot.

 � Korábban a szántóföldek közötti földutak mentén fasorokat telepítettek, melyek mára 
megkorosodott fákból állnak. Ezek a fák otthont nyújthatnak a korábban már bemutatott 
nagy hőscincérnek.

Intenzív-nagytáblás mezőgazdaság:
 � Nagy tápanyagbevitel
 � A füves, cserjés, fasoros élőhelyek eltű-

nése, ezzel együtt a faj- és a biodiverzitás 
csökkenése.

 � Mindössze néhány fajnak biztosítanak 
élő- és táplálkozóhelyet(őz, vaddisznó, fá-
cán, mezei nyúl)

Extenzív-kistáblás földhasználat:
 � Változatosabb élőhelyek: mezőgazdasá-

gi táblák és ökológiai folyosóként vagy 
„stepping stone”-ként („lépegető kő”) 
működő mezsgyék.

 � Védett és ritkuló fajok menedékhelye. Pl. 
sakktáblalepke, fecskefarkú lepke, fekete 
szemeslepke, tövisszúró gébics, vörös vér-
cse, sordély, fogoly és fürj.

Nézd, mennyivel több 
élőlény van ott, ahol 

összekapcsolódnak az 
élőhelyek!!!
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SZÁNTÓFÖLDEK természeti értékei
A kiemelt jelentőségű gyepes, erdős, vagy vizes élőhelyek közé 
ékelődve megtalálhatjuk a szántóföldeket is.
Noha a szántók természetvédelmi szempontból kisebb értéket képvi-
selnek, mivel az általában intenzíven művelt táblák kevésbé változa-
tos élőhelyet tudnak biztosítani.

V e s z é l y e z t e t ő  t é n y e z ő k

…mégis élő-, táplálkozó- és szaporodóhelyet biztosítanak akár ritku-
ló gyomfajoknak (pl. búzavirág)!

Emellett a szántóhoz:
 � számtalan rovar életciklusa kötődik,
 � védett madarak táplálkozó-, fészkelőhelye,
 � vadászható fajok táplálkozóterülete.

A fajok egy része a kezelt táblabelsőkben is előfordul, de a kezeletlen 
táblaszegélyek, fennhagyott búvósávok, kísérő cserje-, vagy fasorok 
jellemzően fajokban gazdagabb területek.

A biológiai sokféleség megőrzése a gazdálkodó érdeke is, hiszen több állatfaj is gondoskodik 
természetes úton a kártevők ritkításáról (pl. katicák, fürkészek, ragadozó madarak).

búvósávok, 
vetetlen 

szegélyek 
hiánya

nagy méretű, 
egybeművelt 

táblák

vegyszer-
használat, 

műtrágyázás

fedetlenül 
hagyott talaj

gyakori gépi 
művelés

vetésforgó  
be nem 
tartása

öntözés, 
vízelvezetés

rossz 
időpontban 
végzett gépi 

művelés
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Kezelési javaslatok szántókra
 � A jelölő élőhelyekkel nem határos szántók művelése közvetlenül nem veszélyez-
teti a fontos élőhelyeket, de hosszabb távon a gyep művelésre váltás az optimá-
lis megoldás.

 � A természetszerű erdők, vizes élőhelyek, nedves gyepek mellett elhelyezkedő 
szántók művelése közvetlenül káros hatással lehet a szomszédos jelölő élőhe-
lyekre és fajokra. Itt szükséges néhány korlátozás betartása, de a szántó mielőbbi 
gyeppé alakítása a legjobb, amit tehetünk.

 � Javasolt korlátozások:

 � Vegyszermentesség a jelölő élőhelyek melletti 50 m-es sávban

 � Légi úton vegyszer, műtrágya kijuttatása nem lehetséges

 � Rágcsálóirtó és talajfertőtlenítő szerek nem használhatók

 � Energetikai ültetvény nem telepíthető

 � A vízállások körüli 3 m-es sávban talajművelés nem végezhető

 � Melioráció, meszezés, drénezés nem lehetséges
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Tájékoztatás!
Amennyiben szeretne többet megtudni a Rábaköz kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területről, vagy szeretné megtudni, hogy milyen jogai, kötelezettségei és 
támogatási lehetőségei vannak a saját tulajdonában lévő földeken, akkor keresse bi-
zalommal munkatársainkat, akik az újonnan (2021-ben) megalakult Gyepvédelmi Ta-
nácsadó Szolgálat tagjaiként elérhetőek e-mailen és telefonon!

Burda Brigitta
burda.brigitta@fhnp.hu
+36 (30) 628 5425

Barna Csilla
barna.csilla@fhnp.hu
+36 (30) 280 2583

A terület fenntartási tervét a www.ferto-hansag.hu honlapunkon a Természetvéde-
lem/Természetvédelmi kezelés/Natura 2000 fenntartási tervek fül alatt találja meg!


