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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?

§ €

4



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

 � A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.)

 � Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Etv.)

 � 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési 

alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról 

(Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet)

 � A Répce-síki Erdőtervezési Körzet erdőterve (Határozat:NFK-004814-001/2021)

 � A Sopron-Fertőmelléki Erdőtervezési Körzet erdőterve (Érvényes: 2015. január. 1. - 2024. 

december 31.)  Határozat száma: 6749/2013

Fontosabb előírások a jogszabályokból (részlet)
 � természetes, természetszerű és származék erdőkben a termőhelynek nem megfelelő, 

vagy az erdészeti tájidegen elegyfafajokat – különös tekintettel az intenzíven terjedő fa-

jokra – lehetőség szerint teljes mértékben vissza kell szorítani

 � a nagy kiterjedésű, egykorú és kevés fafajból álló erdők lombkorona-, cserje-, valamint lágy-

szárú szintjében elő kell segíteni a faji, életkori és szerkezeti változatosság növekedését

 � a fakitermelések során természetes, természetszerű és származék erdőkben lehetőség 

szerint egyenletes eloszlásban böhöncös, odvas faegyedeket, valamint álló és fekvő holt-

fát kell visszahagyni a területen

 � a fakitermelések során az erdőszegélyek kialakulására, valamint a meglévő erdőszegélyek 

kíméletére különös hangsúlyt kell fektetni

 � őshonos fajokból álló cserjeszintet legalább olyan mértékben meg kell hagyni, vagy a 

cserjeszint szükségessé váló átmeneti eltávolítását olyan módon kell végrehajtani, hogy az 

adott erdőtársulásra jellemző cserjeszint kialakulásának feltételei biztosítottak legyenek
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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 Répce-mentéről röviden

A Répce-mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen jelentős a ter-
mészetközeli élőhelyek aránya, melyek fajgazdag élővilág jellemez, számos ritka és 
védett fajjal. Területe 1626,14  hektár. Csáfordjánosfa, Dénesfa, Gyalóka, Répcesze-
mere, Répcevis, Szakony, Zsira, Bő, Bük, Chernelházadamonya, Csánig, Csepreg, Gór, 
Hegyfalu, Mesterháza, Nagygeresd, Répcelak, Répceszentgyörgy, Tompaládony, Vá-
moscsalád, Vasegerszeg települések határában helyezkedik el, két megyét és két 
nemzeti park igazgatóság működési területét érintve (Őrségi NPI, Fertő-Hanság NPI).

A Répce-mentén természetes élőhelyei közül leggyakrabban sík- és dombvidéki ka-
szálórétekkel és az ártéri mocsárrétekkel, ritkábban pedig kékperjés lápréttel lehet 
találkozni, melyek főként az egykor kiterjedt puhafás- és keményfás erdők irtásainak 
helyén jöttek létre. Összefüggő természetes ártéri erdőket ma már csak mutatóban le-
het találni a Répce-mentén, de kisebb-nagyobb maradványai sokfelé megfigyelhetők.
A természetszerű maradvány ligeterdők közül természetvédelmi és ökoturisztikai szempontból kiemelkedik a csáford-
jánosfai Tőzikés-erdő, mely a kora tavaszi időszakban a tavaszi tőzike tömeges virágzásáról híres.

Kiemelkedő értéke a területnek a fáslegelők és a hozzájuk kötődő kaszálórétek és 
szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek jelenléte. Mára csak egy helyen lelhető fel 
e jellegzetes fáslegelő, Dénesfa határában, mely 1977-ben természetvédelmi oltalom 
alá került.
Valószínűleg keményfás ligeterdők legeltetési célú irtása, majd a terület szárazodása során alakult ki. A szép, sza-
badon fejlődő lombkoronájú fák között kocsányos tölgyek, vadkörték, cserek, magyar kőrisek és kislevelű hársak 
jellemzők.

A természetszerű erdők jelentős részén azonban nem értékes gyepek jöttek létre, ha-
nem átalakultak az inváziós fafajok és lágyszárú fajok nyomására, adventív faültet-
vényeket hoztak létre, valamint felszántották és gazdasági területekké alakították.

Tudtad?
A Répcére oly jellem-
ző vízimalmok nagy 
szerepet játszottak az 
élőhelyek természe-
tes állapotának meg-
őrzésében:
A víz visszatartásá-
val megakadályozták 
a meder mélyebbre 
vágódását, és a ta-
lajvízszint drasztikus 
süllyedését, ezzel biz-
tosítva a fajgazdag 
élővilág fennmaradá-
sát és a kaszálók ma-
gas fűhozamát.
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A Répce

Az Ős-Répce a pleisztocén korban jelent meg, s végül Zsira-Bük-Vasegerszeg vonalá-
ban talált magának utat. A folyó Ausztriában, több forrásból ered, s többszörös me-
derváltása újabb és újabb kavicstakarókat alakított ki.

Folyóink legtöbbje alig őrzött meg valamit természetes jellegéből. Az ember gátakkal 
szűk területre korlátozta mozgásukat, a kanyarulatok átvágásával folyásukat felgyor-
sította, hogy az árvizek minél gyorsabban levonulhassanak. A Répcének a Fertő-Han-
ság Nemzeti Park területén nem történtek ilyen erőteljes beavatkozások, a víz és az 
ember békésen megfértek egymás mellett, melynek legszebb példái a folyócskán so-
rakozó vízimalmok voltak. Emellett a Répcét övező rétek az állattartásban is fontos 
szerepet játszottak, és a rajtuk folyó „gyepgazdálkodás” segítette a sokszínű élővilág 
fennmaradását.

A védett területen a szabályozatlan Répce igazi kanyargós lefutású vadvíz, melyet 
párhuzam védművek nem szorítanak gátak közé, az itteni települések elöntését egye-
di védművek gátolják meg. A folyót a legtöbb helyen csak egy mindössze néhány mé-
ter széles galériaerdő kíséri, amely azonban így is jól ellátja a meder árnyalását. A víz 
tisztasága, jó biológiai minősége lehetővé teszi az olyan érzékeny, védett fajok elő-
fordulását is, mint a feketelábú szitakötő, vagy az Európában már a kipusztulás szélé-
re sodródott erdei szitakötő. Ugyancsak a víz tisztaságára utal a dunavirág és a tom-
pa folyami kagyló jelenléte.
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A Répce vizének védett ízeltlábúi

Az erdei szitakötő közösségi jelentőségű 
folyami szitakötőnk. Változatos lefutású, eltérő 
áramlású vízterekben gazdag, jó vízminőségű 
vízfolyásainkban fejlődik a lárvája. Átváltozás 
után a fiatal szitakötők erdősült területeken 

táplálkoznak, így életciklusokhoz a vizek mellett 
erdős területek is szükségesek.

A védett dunavirág nevű kérész – közeli 
rokonához, a tiszavirághoz hasonlóan – 

megfelelő élőhelyeken tömegesen fejlődik. 
Lárvája szintén a mederbe vájt járatokban 

táplálkozik, gyorsabb áramlású vizeket részesít 
előnyben. Éjszaka rajzik, ilyenkor a közvilágítási 
lámpák körül felhőkben keringenek az imágók.

A rajnai denevérszárnyú-kérész lárvája a Répce 
leggyorsabb áramlású szakaszain, főként köves 
részeken fejlődik. Az imágó ritkás szárnyerezetű, 

nyár végére már ki is repül. A faj ősi típusú, 
szinte élő kövületként tekinthetünk rá.
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Vízi és vízparti növényzet
Árkok, csatornák, kisvízfolyások sávszerű, 
sokszor más élőhelyekkel mozaikoló foltjai.
A tömeges állományalkotó fajok (nád és keskenylevelű 
gyékény) mellett a mederben a hínárfajok és a mocsári 
fajok gyakori kísérők. Sok helyen jellegtelenek a rendsze-
res kaszálás és medertisztítás miatt.

Magassásrétek
Olyan nagytermetű sásfajok uralta élőhe-
lyek, melyek mélyedésekben, kiszáradt ár-
kokban is jellemzőek, elhelyezkedésük még 
sokszor mutatja a folyóágak egykori futását.
A vízborítástól függően gyakran mocsarakkal és a lápré-
tekkel együtt fordul elő. Kiszáradás és rendszeres kaszálás 
esetén láprétekké vagy mocsárrétekké alakulhat.

Kékperjés rétek
Tipikus kékperjés láprét csak egy ponton 
került elő.  Itt azonban a talajvíz már nyár 
elejére talajfelszín alá süllyed, tőzegkép-
ződés nincs rajta.
A vízborítástól függően gyakran mocsarakkal és a lápré-
tekkel együtt fordul elő. Kiszáradás és rendszeres kaszálás 
esetén láprétekké vagy mocsárrétekké alakulhat.

Mocsárrétek
A Répce-mentén a legjellemzőbb élőhelyek a mocsárrétek, de a történeti előzmé-
nyüktől és a tájhasználattól függően sokfélék lehetnek. Vannak korábban magassá-
sos élőhelyként leírt foltjai, és vannak amik a mezofil kaszálórétek irányába változnak.
A mocsárrétek mesterségesen, hagyományosan kaszálással fenntartott élőhelyek, kezelésük felhagyása esetén be-
cserjésednek, beerdősülnek. Legnagyobb veszélyt emellett a szárazodás jelenti, mely a többi víztől függő élőhelyet 
is érinti.

Tudtad?
A nagy tűzlepke tápnövé-
nyei a különböző lórom fa-
jok. Egy-egy kora nyári és 
nyári nemzedéke fejlődik,  
melegebb és jó vízellátott-
ságú területeken nem ritka 
a kora őszi nemzedék sem.

Vizes és vízhez kötődő élőhelyek
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Védett növényfajok

A réti iszalag a boglárkafélék családjába 
tartozó védett virágunk. Élőhelye mocsár- 

és láprétekhez, valamint ligeterdők széléhez 
kötődik. A felálló száron általában 1 virág 

nyílik, mely sötétkék vagy lila színű. 
25-80 cm-re is megnőhet.

A kornistárnics a tárnicsfélék családjába 
tartozó 20-60 cm magas védett növényfajunk, 
mely kiszáradó lápréteken, mocsárréteken él. 
Június és szeptember között hozza égszínkék 

színű virágait, melyek belül pettyezettek.

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.
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Halványfoltú küllő
Az élőhelyi változatosság fenntartása, eltérő 
áramlású terek biztosítása és a homokpadok 
kialakulásának elősegítése, fenntartása.

Szivárványos ökle
A szaporodásához nélkülözhetetlen hazai 
kagylók számára alkalmas aljzatú és oxigén 
ellátottságú, növényzetben gazdag vízterek 
fenntartása. Vöröshasú unka

Állandó, vagy legalább az év jelentős részében 
megmaradó vízborítású, kisvizek fenntartása és 
az időszakos vízborítású területek megőrzése

Vidra
Ökológiai folyosók biztosítása.

Erdei szitakötő és tompa 
folyamkagyló

Az élőhelyül szolgáló vízfolyások vízminőségé-
nek megőrzése, javítása. Az eltérő áramlású 
terek fenntartása, kialakulásuk elősegítése. 
A part menti árnyaló állományok fenntartása, 
megőrzése. A vízfolyások tápanyag terhelésé-
nek és szennyezésének csökkentése.

Vágó csík
Eltérő áramlású terek fenntartása, kialakítá-
sa, különösen a vízben képződő kisebb aka-
dályok, behullott fatörzsek megtartásával ott, 
ahol a lefolyási viszonyok ezt lehetővé teszik.

Zanótboglárka és vérfű hangyaboglárka
Mozaikos kaszálás alkalmazása, jelentős arányú menedék területek fennhagyásával. Inváziós fajok 
terjedésének megakadályozása és a nádasodás visszaszorítása. Megfelelő vízellátottság biztosítá-
sa, a vízelvezetés megszüntetése.

Nagy tűzlepke
A vízfolyások, csatornák, vízállások mentén 
a parti növényzet kímélete.

Mivel segíthetjük a jelölő állatfajokat?
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A hangyaboglárkák különös élete

Ha bármelyik 
esemény 

bekövetezik,
akkor

K I P U S Z T U L 
a lepke!

A lepkék petéiket 
a tápnövényre, 

azaz az őszi 
vérfűre rakják.

Hangyaboglárkák: 
zanótboglárka 

és vérfű 
hangyaboglárka

A kikelő 
hernyók a virág 

magkezdeményeivel 
táplálkoznak

(3 hétig itt élnek)

Tápnövény
eltűnése

Túl kicsi
populáció

Hangya-gazda
eltűnése

Tápnövény
lekaszálása

A beköltözés után 
9–11 hónappal 

bábozódik, majd 
kirepül a bolyból

Ezután a hernyó 
kirágja magát a 
tápnövényből, 
és leereszkedik 

a talajra.

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.
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A természetvédelmi cél a változatos, jó 
természetességű rétek fenntartása megfelelő 

vízellátás biztosításával, mozaikos  kaszálással.

Az üde és kiszáradó rétekre vonatkozó  
kezelési elvek

Facsoportok, cserjesávok

Kaszálatlanul hagyott búvó- és 
magszóró területek

M i é r t ?
A területen a leggyakoribb élőhelyek, 
amit a rohamos szárazodás mellett a rosz-
szul megválasztott gazdálkodási módok és 
az inváziós fajok terjedése is veszélyeztet, 
számos értékes faj élőhelyét átalakítva.

H o g y a n ?
Extenzív legeltetéssel és kaszálással meg-
előzhető a rétek becserjésedése és az 
özönnövények előretörése. A Répce-men-
tén a legtöbb természetszerű állomány-
ban jól gazdálkodnak. Vannak azonban el-
hanyagolt, hosszú ideje kaszálatlan és épp 
ezért gyomos mocsárrétek is, és ezeknek 
ellentettje, túlhasznált típusok is.

M i k e t  k e l l   m e g ó v n u n k ?
Magukat az élőhelyeket, élőhely-mozai-
kokat, és a hozzájuk kapcsolódó növény- 
és állatfajokat, melyeket az előzőekben 
bemutattunk.

Tudtad?
A Fertő-Hanság Nemzeti Park működési terüle-
tén kiemelt jelentőségűek a hangyaboglárkák, 
melyeket intenzíven kutatunk jelölés-visszafo-
gás módszerrel, mely arra is alkalmas, hogy 
becslést adjon az adott terület hangyaboglár-
ka populációjának nagyságára.
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Kaszálórétek/szárazabb gyepek 
és kezelési elveik

Franciaperjés rétek
Kaszálással fenntartott fajgazdag félszáraz vagy üde gyepek. Megfelelő kezelés mel-
lett rendkívül változatosak lehetnek. Állományaikban a nagyobb méretű fűfélék meg-
határozók, de számos kétszikű faj színesíti.
Kis kiterjedéssel, kevés helyen előforduló, nem tipikus állományok kerültek ebbe a kategóriába. Kifejlődésük maga-
sabb térszíneken, töltéseken esetleg mocsárrétekkel átmeneteket alkotva várható.

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.

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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További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!

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

A Répce-mente Natura 2000 terület elhelyezkedése
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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 változáso-
kat. A kaszálás nem természetes folyamat, hiszen ilyen-
kor a növényzeti takarás nagyon gyorsan eltűnik a teljes 
területről, az ott élő állatfajok búvóhely és táplálék nél-
kül maradnak.

Búvósávok
A terület 5-10%-án zárványterületek képződése nélkül kell kialakítani!
A kaszálatlan részeket az őszig háborítatlanul kell hagyni, de ősszel cél-
szerű szártépőzni, 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 Répce-menti erdei élőhelyek és jelölő fajok
A Répce-mentén két jelölő erdei élőhely található, a rendszeresen elöntött, többnyi-
re fűzek és nyárfajok alkotta puhafaligete, valamint a kocsányos tölgy és magyar kőris 
alkotta keményfás ligeterdők. Ezekben az erdőkben számos érdekes és értékes faj él, 
ezek közül kiemelkedőek a jelölő fajnak számító fajok: erdei szitakötő, nyugati pisze-
denevér, közönséges denevér, nagyfülű denevér.

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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Fűz-nyár ártéri erdők
Elhelyezkedése:
A Répce két partját néhány méteres szélességben kísérő ligeterdők emellett töre-
dékekben fennmaradva jelzik a korábban jelentős vízborítású holt medrek helyét és 
ívét. Összességében jelentős kiterjedéssel bír, változó természetességű, csak lokáli-
san tipikusnak mondható élőhelyek.

Jellemzése:
A ligeteredő-maradványok lombkoronaszintjének leggyakoribb fája a fehér fűz, de 
kisebb fekete és fehér nyár foltok is jellemzőek. A fehér füzesek szegélyén néhány 
idősebb szil, kőris, illetve tölgy még itt-ott megfigyelhető, cserjék között az egybibés 
galagonya, a veresgyűrűsom, a rekettyefűz dominál. Jelentős az inváziós fertőzöttsé-
ge: magas aranyvessző, bíbor nebáncsvirág, zöld juhar, amerikai kőris. 
Ártéri erdőkre jellemzően sok a felfutó lián, pl. a komló és az idegenhonos süntök. Gyepszintjük általában nem túl faj-
gazdag.

Tudtad?
Hazánkban a skarlátbogár leginkább 
a fűz-nyár ligeterdőkben gyakori. 
Lárvája az elhalt fák nedves, laza, de 
még nem leváló kérge alatt él, első-
sorban lombos fákban figyelték meg. 
Fejlődési ideje 1–2 év.
A Répce-mente Natura 2000 terüle-
ten a Csáfordi-erdő lelőhelyen sike-
rült állományát kimutatni.
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Keményfás ligeterdők
Elhelyezkedése:
Dénesfa térségében fragmentáltan több állomány található, Mesterháza és Tompalá-
dony határában egy-egy, míg Csáfordjánosfán a híres Tőzikés-erdő képviseli.

Jellemzése:
Főként kocsányos tölgy és magyar, illetve helyenként magas kőris uralta állományok, 
melyek néhány helyen természetszerű állapotban maradtak fent, máshol viszont az 
intenzív használat miatt leromlottak.
A tölgy-kőris-szil ligetek a Répce mentén a magasabb térszíneken korábban általánosan elterjedtek lehettek. Legtöbb 
élőhelyen a keményfa ligetek sokszor jelentősen átalakultak. Leginkább az aljnövényzet jellegtelenedése, gyomosodá-
sa a legaggasztóbb probléma. Bár fa- és cserjefajokban viszonylag gazdag (mezei juhar, magyar kőris, gyertyán, me-
zei szil, vénicszil, madárcseresznye, mézgás éger, mogyoró, kányabangita, csíkos kecskerágó, fagyal stb.), az aljnövény-
zeti szint gyengén fejlett (sásfajok, varázslófű, olocsán csillaghúr, tüdőfüvek és salamonpecsétek, szagos müge stb.).

Tudtad?
A nyugati piszedenevér a zárt ve-
gyeskorú, idős fákat és lábon száradó 
holtfát nagy számban tartalmazó er-
dőkhöz kötődő denevérfaj.
Búvóhely-specialista, ami azt jelenti, 
hogy odvakban, az álló holtfák leváló 
kéreglemezei mögött keres búvóhe-
lyet és itt hozza létre a kolóniáit.
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park természetvédelmi szempontból kiemelten fontos terü-
lete a csáfordjánosfai Tőzikés erdő. A terület országos védettség alatt áll, a természet-
védelmi kezelés célja a természetes folyamatok érvényesülésének biztosítása, a lehe-
tő legkisebb emberi beavatkozással.
Az erdő 21,4 hektáron terül el, maradványerdőnek tekinthető. Az erdő képét meghatározó öreg kocsányos tölgyek a 
valamikori tulajdonos Simon család egy-egy tagjának nevét viselik ma is: Atala-fa, Tibor-fa, Ödön-fa. Természetesen 
nem ezek a 250-300 éves fák alkotják az erdőállomány zömét, hanem természetszerű erdő révén szinte minden kor-
osztály képviselteti magát. Az erdő aljában az évek során jelentős mennyiségű holtfa halmozódott fel, amik holtuk-
ban is életet adnak főként ritka ízeltlábúaknak és gombáknak.

Tudtad?
Csáfordjánosfán a védettséget élvező tavaszi tőzikék be-
csült egyedszáma tíz millió tő!

A tavaszi tőzikék érdekében a tömeg turizmus káros hatásá-
nak mérséklésére a kora tavaszi időben kordonokat állítunk 
fel, ami nem csak ezeknek a védett növényeknek az érdeke-
it szolgálja, hanem esernyőfajként funkcionálva az erdő élő-
világát is óvja!
A tőzikét a tömeges gyűjtése/taposása, az élőhelyeinek meg-
szűnése, átalakítása, szétdarabolódása veszélyezteti. Utób-
bi a galériaerdők és üde/nedves erdők letermelésével már 
a folyószabályozások korában végbement. A maradványer-
dők védelme ezért fontos feladata a természetvédelemnek.

Csáfordjánosfai Tőzikés-erdő
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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.
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Szántóföldek természeti értékei
A kiemelt jelentőségű gyepes, erdős, vagy vizes élőhelyek közé 
ékelődve megtalálhatjuk a szántóföldeket is. 
Általánosságban elmondható, hogy a szántók természetvédelmi 
szempontból kevésbé változatos élőhelyek, mivel általában intenzí-
ven művelt táblák.

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 sokféle 
élőlénynek!

Például:
számtalan rovar életciklusa kötődik ide,
védett madarak táplálkozó-, fészkelőhelye,
vadászható fajok táplálkozóterülete.

A növények ás állatok egy része a kezelt táblabelsőkben is előfordul, 
de a kezeletlen táblaszegélyek, fennhagyott búvósávok, kísérő cser-
je-, 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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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 al-
kot 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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Aranyvessző
Észak-amerikai eredetű behurcolt faj. Sikeressége abban rejlik, hogy az 

új nyílt felszínű területeken kaszattermésével hamar meg tud jelen-
ni, majd a meghódított területen tarackról szaporodva nagy össze-
függő 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 fol-

tokat sokkoló kaszálással (évente kétszer, háromszor) kell kezelni.

Japánkeserűfű
Kelet-ázsiai inváziós faj. Valószínűleg hazánkban a legmagasabb évelő 

lágyszárú növény, mely gátolja a természetes szukcessziót, akadályoz-
za a fásszárúak újulását, minimálisra csökkenti a környezetében élő 
lágyszárú növényzet életlehetőségeit. Kiterjedt gyöktörzsrendsze-
rén és a növény tövén is képes új hajtásokat 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.

Zöld juhar
Hazájában, Észak- és Közép-Amerikában főként vízparti erdőkben ural-

kodó fafaj.
Közepes termetű fa, melynek bőséges terméseit a szél, a víz és az 
állatok is terjeszthetik. Sikeressége ezek mellett a jó csírázóképes-
ségében és intenzív tuskósarjképzésében rejlik.
Rövid élettartama miatt elegendő lehet a termős példányok kivágá-

sával védekezni ellene. Sarjait mechanikus úton, valamint növény-
védőszerrel lekenve lehet elpusztítani.

Amerikai kőris
Eredetileg Kelet-Ázsia és Észak-Amerika mérsékelt égövi fafaja, nálunk 

folyóink mentén, ártereken jellemző.
Rövid életű, de virágzása és terméshozása akár 6-7 éves korától is 
kezdődhet. Magterjesztése különösen hatékony, mert lombhullás 
után a termés a fán marad, és a nagy erejű őszi és téli szelek mesz-
szire vihetik.

Visszaszorítása hosszú időt igényel, főleg mechanikai úton történik. 
Vegyszeres úton hullámtéren nem szabad kezelni.

További információ: www.invaziosfajok.hu

Főbb inváziós növényfajok
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Intenzíven terjedő növényfajok elleni 
kémiai védekezés

A Natura 2000 és védett természeti területeken a különböző növényvédő szerek 
használatát a lehető legalacsonyabb mértékre   szükséges csökkenteni. Az intenzí-
ven terjedő növényfajok (közismertebb elnevezésük özönnövények) esetében azon-
ban néha nem kerülhető el a vegyszeres irtás. A vegyszeres irtásokat többnyire totális 
gyomirtószerekkel vagy azok kombinációjával lehet végezni, melyek nem szelektívek, 
így használatuk körültekintést 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 szakszerű 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 vég-
zett 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 
sarjadásmentes irtását biztosítják.

 � Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden esetben színező anyag keverése ja-
vasolt, így a kezelt és kezeletlen egyedek jól elkülöníthetők.

 � A kezeléseket minden esetben az engedélyokiratban foglalt módon és az egyéb vonatkozó jogszabá-
lyi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet végezni.

A fontosabb inváziós fajokra kidolgozott irtási útmutatókat és jó gyakorlatokat talál 
az invaziosfajok.hu weboldalon
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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 elérhetők 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!


