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Natura 2000 területek (Fertőmelléki-dombsor 
és Határmenti-erdők) élőhelytérképezésének 
főbb eredményei 
Main result of habitat mapping of Natura 2000 sites (Fertőmelléki-dombsor 
és Határmenti-erdők) 

Die wichtigsten Ergebnisse der Lebensraumkartierung von FFH-Gebieten 
(Fertőmelléki-dombsor und Határmenti-erdők) 

BARNA CSILLA1, KIRÁLY GERGELY2 & TAKÁCS GÁBOR1 

Abstract 

Current habitat mapping of SCI-s Fertőmelléki-dombsor and Határmenti-
erdők has been conducted within the project ATHU002 – Vogelwarte 
Madárvárta 2 according to the habitat-mapping methodology of the Hungarian 
Biodiversity Monitoring System.  

Based on the habitat mapping in 2017 the entire 2563.76 ha of SCI 
Fertőmelléki-dombsor 1048.5 ha (40.9%) are covered by natural and near-natural 
habitats, 470.7 ha (18.4%) by disturbed or secondary habitats and 1044.5 ha 
(40.7%) by non-natural habitat types. Natural forests are represented mainly by 
hornbeam–sessile oak forests (K2; 362.2 ha) and Turkey oak-sessile oak forests 
(L2a; 500 ha) intermingling with each other on several spots, smaller areas are 
occupied by downy oak forests (L1; 73.4 ha). Dry, warm forest margins (M8, 
3.03 ha) are very rich in species, often forming a transition to neighboring 
grasslands. Among natural dry grasslands calcareous grasslands (H2, 4.86 ha) 
and forest steppe meadows, semi-dry meadows of clearings, dry heaths (H4, 9.96 
ha) occur in the area, depending on the soil often as a mosaic of each other.  

On SCI Határmenti-erdők 2253.54 ha have been covered by habitat mapping 
in 2019. 1069.76 ha of the mapped area (47.49%) are covered by near-natural 
habitats, 522.3 ha (23.18%) by disturbed or secondary habitats, and 660.77 ha 
(29.33%) by non-natural habitats. Among natural forests Turkey oak-sessile oak 
forests (L2a; 699.23 ha) and hornbeam-sessile oak forests (K2, 353.21 ha) have the 
greatest share.  

Natural forests are endangered in both sites by schematic thinning, partial or 
total clearcutting often done without respecting the habitat itself, transforming 
both the tree species composition and the structure of forests significantly. Forest 
renewal is inhibited by a shallow humus layer and vast numbers of game. In case 

 
1 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435, Sarród, Rév-Kócsagvár, barna.csilla@fhnp.hu 
2 Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4. 
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of grasslands main threatening factors are the abandonment of grazing and, as a 
result, the accumulation of plant debris and overgrowth with shrubs. 
Spontaneously spreading black locust and tree of heaven cause problems on 
several locations, threatening primarily forest margins and adjoining grasslands. 

Bevezetés 

Az Európai Unió a Natura 2000 területek hálózatán keresztül biztosítja a 
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmét, a biológiai sokféleség megóvását és a kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartását, illetve helyreállítását. 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén jelenleg négy 
különleges madárvédelmi terület és 13 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület található. A Natura 2000 kijelöléssel érintett területek összes kiterjedése 
87592,9 ha, amely a működési terület 21,4%-a. A Natura 2000 területekből 46297 
ha (52,9%) áll országos védelem alatt. 

Az élőhelytérképek alkalmasak nagyobb területeken az élőhelyek 
kiterjedéséről, elhelyezkedéséről és bizonyos mértékig a természetességükről 
átfogó információkat adni. A gyűjtött adatok jól használhatók a 
természetvédelmi kezelések tervezéséhez, a területi tervezéshez, a hatósági 
munkához, illetve időszakosan megismételve jól kimutathatók a területeken 
bekövetkezett változások. 

A magyar–osztrák határ mentén, mindkét oldalon, magas biológiai 
sokféleséggel bíró, értékes ökoszisztémák találhatók, melyek megőrzése a 
természetvédelem kiemelt feladata.  

Az AT–HU Vogelwarte/Madárvárta 2 projekt keretein belül megvalósult a 
Fertőmelléki-dombsor és a Határmenti-erdők élőhelytérképezése. Jelen dolgozat 
a kutatás főbb eredményeit és az utolsó térképezések óta bekövetkezett 
változások értékelését mutatja be. 

Anyag és módszer 

A kutatási területek ismertetése 

A kutatás során a HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor (2563,76 ha) és a 
HUFH20013 Határmenti-erdők (2252,83 ha) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek kerültek felmérésre. 

A Fertőmelléki-dombság nagy része (Felsőrákosi-erdő és a Szárhalmi-erdő) a 
magyar flóratartomány átmeneti vagy előalpesi (Praenoricum) lajtai 
flórajárásához (Laitaicum) tartozik (KÁRPÁTI 1956), átnyúlva az osztrák oldalra. 
A Balfi-erdő tömbjét (és valószínűleg a tőle keletebbre fekvő dombsori 
vonulatokat, valamint a Rongyos-erdő tömbjét is) jellegtelenebb flórája és 
vegetációja alapján már a vasi flórajáráshoz (Castriferreicum) vonják (KIRÁLY 
2001). A Határmenti-erdők teljes területe a Castriferreicumba tartozik 
(KIRÁLY 1997). 
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1. ábra: A vizsgált területek áttekintő térképe 

Fig. 1:  Overview map of the study areas 

Fertőmelléki-dombsor 

A Fertőmelléki-dombsor a hazai tájbeosztás szerint a Nyugat-magyarországi-
peremvidék nagytáj, Alpokalja középtájhoz sorolható, nagyrészt a Fertőmelléki-
dombság kistáj (DÖVÉNYI 2010) természetes és természetszerű élőhelyeit fedi le. 
A terület egy része a Soproni-medencéhez (Balfi-erdő), illetve az Ikva-síkhoz 
(Fertőboz körüli területek, Rongyos-erdő) tartozik (1. ábra).  

A terület az Alpok északkeleti letörésének viszonylag hűvös és csapadékos 
területei, illetve a melegebb, szárazabb Fertő-medence között helyezkedik el. A 
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dombsor klímája mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, az éves 
középhőmérséklet 9,9 ºC, a tenyészidőszak átlaga 16,3 ºC, a januári 
középhőmérséklet 0,6 ºC, a júliusi 20,9 ºC. Az átlagos évi napfénytartam 1937 óra, 
az átlagos éves csapadékmennyiség 651 mm, a tenyészidőszakban 415 mm. Az 
abszolút hőmérsékleti minimumok átlaga –13,3 ºC, az abszolút maximumoké 
33,2 ºC. Az éves csapadékösszeg 650 mm körüli. 

A Fertőmelléki-dombsor felszíni vizekben szegény. A vizsgált terület 
északnyugati peremén folyik a Tómalmi-patak, mely a Kőhidai-medencéből 
érkező és Fertőbe torkolló Rákos-patak mellékága. A patakokon évszázadokkal 
ezelőtt halastavakat alakítottak ki, részben ezek helyén találjuk ma a Kis- és 
Nagy-Tómalom tavait. A Sopronkőhida és Fertőrákos közötti egykori halastavak 
mára feltöltődtek. A Kőhidai-medencében és a Tómalmok mentén évtizedekig 
működtek a város ivóvízkútjai, a vízkivétel következtében jelentős 
talajvízsüllyedés következett be, melynek hatásai, több mint 10 évvel a kutak 
felhagyása után is érzékelhetők. 

A terület talajviszonyai a geológiai felépítésnek köszönhetően rendkívül 
változatosak. Legnagyobb kiterjedésben a mészkövön kialakult rendzina, illetve 
a laza üledéken kifejlődött barna erdőtalajok jellemzők. A völgyek aljában 
keskeny sávban lejtőhordalék-talajok találhatók. A Kőhidai-medencében és a 
Tómalmok térségében meghatározó a réti, a lápos réti és a láptalajok jelenléte. 

A dombsor központi területe, a Szárhalom tömbjének délkeleti részei nélkül, 
1977 óta védelem alatt áll, a Fertő–Hanság Nemzeti Park része. Fokozott 
védettséget kapott a Kis-tómalmi-láprét, a Zsivány-barlang környéke és a Nagy-
sztyepprét környéke. A Fertőmelléki-dombsor 2004-ben lett a Natura 2000 
hálózat tagja. A Szárhalmi-erdő, a nemzeti park fertői területeivel együtt 1979 
óta az UNESCO Ember és Bioszféra Programjának (MAB) része. 

A jelenlegi vegetáció értékelésekor a korábbi tájhasználatot érdemes 
figyelembe venni. A területről, köszönhetően a katonai felmérések 
térképanyagának, illetve az 1950-es évektől elérhető légi felvételeknek, 
viszonylag bőséges információval rendelkezünk. Az erdők kiterjedésének és 
használatának, illetve ezeknek az élőhelyekre gyakorolt hatásaival KIRÁLY (2001) 
részletesen foglalkozott, így csak a fontosabb hatásokat mutatjuk be. Az 1800-as 
évek közepéig a terület erdeit a rövid vágásfordulójú sarjerdő-gazdálkodás és az 
erdei legeltetés határozta meg. A 19. század közepétől az erdők kiterjedése 
némiképp csökkent, ekkor alakultak ki a részben ma is meglévő zárvány szántók, 
ugyanakkor az erdőhasználatok rendezettebbé váltak és megindult a vágáskorok 
lassú emelkedése, illetve a mag eredetű állományok telepítése. A második 
világháborút követően a vágáskorok látványosan megemelkedtek, a sarjaztatás 
szinte teljesen háttérbe szorult, és megjelentek a tájidegen fafajú ültetvények 
(fenyvesek, akácosok). A gazdálkodásban bekövetkezett változások az erdők 
fafajösszetételére is hatással voltak: a molyhos tölgy jelentősen, a gyertyán és a 
kocsánytalan tölgy valamivel kevésbé, de visszaszorult. Helyüket a csertölgy és 
sok esetben a fenyők vették át, igaz, utóbbiak többségét elsősorban a felhagyott 
gyepekre telepítették.  
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A szőlőművelés a kelta és római időkben jelent meg a területen, de igazán a 
középkorban terjedt el. A 17–18. században a soproni volt Magyarországon az 
egyik legjelentősebb borvidék. A szőlők kiterjedése és elhelyezkedése a 18–19. 
században nagyjából állandó volt, jelentősebb változás a második világháborút 
követően történt, amikor a korábbi kisparcellás művelést felváltotta a nagyüzemi 
gazdálkodás. 

A gyepek, melyeket elsősorban legelőként hasznosítottak, a Kőhidai-medence 
mélyebb területein, a Kis-Tómalom felett és a Felsőrákosi-erdő szélein voltak 
meghatározóak. Az utóbbi 70 évben a gyepek gazdasági jelentősége 
folyamatosan csökkent, használatuk felhagyása miatt megindult az erdősödésük, 
továbbá jelentős területeket beépítettek vagy kiskertekké alakítottak.  

A szántók kiterjedése, elsősorban a talajadottságok miatt valószínűleg 
sohasem volt jelentős. Az erdőtől elhódított dombos területek döntő többsége 
szőlővé vált, míg a mélyebb fekvésű részek gyepjeit kaszálták vagy legeltették. 
Jelentősebb szántóföldek kialakítására a 19. század elején került sor erdők helyén, 
a Kuruc-földek és a Meszes-dűlő területén. 

A területhasználatok közül a külszíni bányászat érdemel még említést. A 
lajtamészkövet a római kortól kezdve fejtették. A bányászat nyomai 
leglátványosabban a fertőrákosi kőfejtőben láthatók, de számos kisebb fejtés 
nyomai találhatók meg máshol is az erdőben. A bányászat részben építőanyag, 
részben a mészégetés nyersanyagának biztosítása érdekében történt. Az 1980-as 
években indult meg a kavics- és homokkőtermelés a Piuszpuszta és Fertőrákos 
közötti területen. 

Határmenti-erdők 

A Határmenti-erdők elnevezésű terület a Nagycenk, Pereszteg, Sopronkövesd, 
Und és Sopronhorpács határában, az osztrák–magyar államhatár mentén 
elhelyezkedő nagyobb erdőtömböket öleli fel (1. ábra). 

A vizsgált erdőtömbök az Ikva- és a Répce-sík kistájakon helyezkednek el 
(DÖVÉNYI 2010). Éghajlatuk hasonló a Fertőmelléki-dombsorhoz, mérsékelten 
hűvös, mérsékelten nedves. Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körüli, míg a 
tenyészidőszak sokévi átlaga 15,8 °C. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 
és minimumok sokévi (1971–2004) átlaga: 32,5 °C és –15,5 °C. A térség az ország 
csapadékosabb régiói közé tartozik. A legtöbb csapadék nyáron esik. Az évi 
csapadékösszeg kb. 650 mm, ebből 400–420 mm eső a vegetációs időszakban 
hullik. 

A vizsgált terület részben az Ikva, részben a Répce vízgyűjtőjéhez tartozik, 
három jelentősebb vízfolyása az Arany-patak, a Kardos-ér és a Csörgető-patak. 
A vízfolyások korábban jelentős hatást gyakorolhattak környezetükre, mára 
azonban jórészt mesterséges mederben, szabályozottan folynak. 

A területen különböző löszön, helyenként harmadidőszaki üledéken képződött 
barna erdőtalajok jellemzőek. A Köves-erdő területén főleg az agyagbemosódásos 
barna erdőtalajok, míg a Horpácsi- és a Kövesdi-erdő területén a Raman-féle 
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barna erdőtalajok a jellemzők. Réti talajok és réti öntéstalajok a vízfolyások 
mentén fordulnak elő, kis kiterjedésben. 

A Határmenti-erdők Natura 2000 területen országosan védett természeti 
terület nincs. 

A magyar–osztrák határ mentén megmaradt, határon átnyúló erdők egykor 
összefüggő erdőséget alkothattak a ‘Nagyerdő’-vel (CSAPODY 1963), de az első 
katonai felmérés idejére (18. század vége) már jelentős erdőirtások történtek (2. 
ábra) (CSAPODY 1964). A 19. század végig az erdők használata meglehetősen 
intenzív volt, elsősorban a tűzifatermelés és az erdei legeltetés volt a fő 
haszonvétel. A nagy kiterjedésű tarvágások, a sarjaztatás és a rövid vágásforduló 
a korábban kocsányos és kocsánytalan tölgy uralta erdőkben e tölgyfajok 
visszaszorulását és a csertölgy előretörését eredményezte. Az 1950-es években 
kezdődött meg a fenyők és az akác intenzív telepítése, részben a felhagyott 
legelők és szántók, részben tölgyesek helyén. A vágáskorok jelentős növekedése 
és a mag eredet előtérbe kerülése, a Fertőmelléki-dombsorhoz hasonlóan, itt is 
tapasztalható (KIRÁLY 2008). 

A kiirtott erdők helyén a szántóföldi művelés terjedt el, a legeltetés és kaszálás 
elsősorban a vízfolyások menti árterületekre korlátozódott. 

 

2. ábra: Felszínborítás az I. katonai felmérés idején (1784) a Határmenti-erdők 
környezetében 

Fig. 2:  Land cover during the 1st Military Survey (1784) in the vicinity of the 
Határmenti-erdők 
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A felmérés módszertana 

A felmérés során a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 
kézikönyvében (TAKÁCS & MOLNÁR 2009) megadott módszertant követtük. A 
projekt keretében elkészített 2017-es infra légi felvételen vizuális interpretációval 
határoltuk le a homogénnek tekinthető foltokat, majd a terepi bejárást követően 
elkészítettük a jellemzésüket, illetve a terepi tapasztalatok alapján szükség 
esetén módosítottuk a lehatárolásokat. A Fertőmelléki-dombsor terepi felmérései 
2017-ben, a Határmenti-erdőké 2019-ben, a májustól októberig tartó időszakban 
történtek. A bejárás során rögzítettük a foltra jellemző élőhelytípust (Á-NÉR), a 
természetességi–degradáltsági értéket, a jellemző fajokat és az esetleges 
veszélyeztető tényezőket, illetve egyéb megjegyzéseket. Az élőhelytípusokat 
BÖLÖNI et al. (2011) munkája alapján adtuk meg. A természetességi–
degradáltsági értékelés során Németh–Seregélyes (1995) módosított skáláját 
(TAKÁCS & MOLNÁR 2009) vettük alapul (1. táblázat). 

Az utolsó térképezések óta (KIRÁLY 2008, KIRÁLY & TAKÁCS 2005) 
bekövetkezett változások eredményeinek kiértékelését nehezítette, hogy a 
korábbi térképezések az Általános Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) 
korábbi verzióival (FEKETE et al. 1997) készültek, a két kategóriarendszer azonban 
többé-kevésbé megfeleltethető egymásnak. A természetesség változásának 
értékelésekor a jelen térképezéskor használt köztes kategóriákat összevontuk 
(D01=D01; D02=D01-D02+D02; D03=D02-D03+D03; D04=D03-D04+D04; 
D05=D04-D05+D05).  

1. táblázat:  Az alkalmazott természetességi kategóriák (Takács & Molnár 2009) 

Table 1:  The applied naturalness categories (Takács & Molnár 2009) 

Kategória Név 

D01 Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot – Totally 
degraded state 

D02 Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot – Heavily 
degraded state 

D03 Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott állapot – Moderately 
degraded state 

D04 „Jónak” nevezett, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot – 
Semi-natural state 

D05 Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, 
szentély értékű terület / Natural state 

A kutatás eredményeinek értékelésekor a természetesség változásának 
vizsgálata a két térképezési időszak között a valós változásokat csak részben 
tükrözi, így a levonható következtetések értéke kérdéses, ezért eltekintettünk 
tőle. Az értékelési problémák részben a kategóriarendszer értelmezésének 
változásából és módszertani különbségekből, részben a felmérők eltérő 
értékeléséből adódnak (pl. 2007-ben az S1–S7 élőhelytípusok zömmel D02 
természetességi értéket kaptak, míg a 2017-es térképezés során D01 vagy D01-
D02 kategóriába soroltuk). 
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Kutatástörténeti előzmények 

A Fertőmelléki-dombsor botanikai szempontból hazai viszonylatban jól 
kutatottnak tekinthető. Számos kisebb publikáció mellett több összefoglalás is 
napvilágot látott. A LOEW & DECCARD (1739–1740) kéziratos ’Flora 
Semproniensis’ című művében elsőként megjelenő lokalizálható florisztikai 
adatokat CSAPODY (1961) ismerteti. SZONTAGH (1864) és WALLNER (1903) 
nagyszámú adatot közöl a területről. GOMBOCZ (1903) Sopron megyei 
flóraművében elsősorban a korábbi adatokat foglalja össze, de már utal a térség 
növényföldrajzi viszonyaira. A második világháború előtt KÁRPÁTI (1934, 1938, 
1941, 1949), majd azt követően CSAPODY (1949, 1953, 1987, 1993) florisztikai 
munkássága kiemelkedő. Az 1990-es évek végétől többek között FRANK et al. 
(1998), KIRÁLY & KIRÁLY (1998, 2018), KIRÁLY (1998, 2005), KIRÁLY & ILLÉS (2011) 
és KIRÁLY et al. (2007, 2015) közöl számos új adatot a térségből. 

A Szárhalom első vegetációtérképét Csapody készítette el az 1960-as években, 
de kéziratos munkája eredeti formában nem maradt fent. AGÓCS (1987) Csapody 
útmutatásai alapján azonban újra elkészítette a térképet. KIRÁLY (2001) 
dolgozatában részletes aktuális vegetációtérképet közöl, illetve elemzi a terület 
társulástani és növényföldrajzi viszonyait. Néhány évvel később készült el a 
terület első Á-NÉR alapú élőhelytérképe a nemzeti park védett területeiről 
(KIRÁLY 2008). 

A Határmenti-erdők a dombsorhoz képest alulkutatottnak tekinthetők, 
GOMBOCZ (1906) Sopron vármegyei adatai közül kevés lokalizálható biztosan a 
területen. Később elsősorban KIRÁLY & KIRÁLY (2005, 2018) közöl, elsősorban 
florisztikai adatokat a területről. A terület első élőhelytérképe 2005-ben készült 
el (KIRÁLY & TAKÁCS 2005).  

Eredmények és értékelésük 

Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Az előforduló élőhelytípusok elterjedése és jellemzése 

A Fertőmelléki-dombsor 2017. évi térképezése során 48 élőhelytípus 
előfordulását rögzítettük. A 2563,76 ha kiterjedésű területből 1048,46 ha-t 
borítanak természetes és természetközeli élőhelyek (nádasok és mocsarak, 
nedves gyepek és magaskórósok, domb- és hegyvidéki üde gyepek, zárt 
sziklagyepek, láp- és ligeterdők, üde lomboserdők, fényben gazdag tölgyesek és 
erdő–gyep mozaikok, cserjések és szegélyek, álló- és folyóvizek), 470,67 ha-t 
bolygatott vagy másodlagos élőhelyek, 1044,5 ha-t pedig nem természetes 
élőhelytípusok (idegenhonos faültetvények, szántók, szőlők, utak stb.) 
(2. táblázat). 

A 2017. évi felmérés alapján a terület 74%-át erdők borítják (3. táblázat), 
amelyek közül legnagyobb kiterjedésben a természetes üde és száraz lomberdők 
(L1, L2a, K2, K7b) fordulnak elő. 
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2. táblázat:  A természetesség szerint csoportosított élőhelyek megoszlása a Fertőmelléki-
dombsoron (2017) 

Table 2:  Area of habitats grouped according to naturalness in the Fertőmellék-
dombsor (2017) 

Név 
Terület 

(ha) 
% 

Természetes és természetközeli élőhelyek – Natural and 
seminatual habitats 
(Á-NÉR: B1a, B5, BA, D1, E1, H1, H2, H4, J1a, J5, K2, K7b, L1, 
L2a, M8, P2a, P2b, U8, U9) 

1048,5 40,9 

Bolygatott és másodlagos élőhelyek – Moderately degraded 
habitats 
(Á-NÉR: OB, OC, OD, OF, P1, P6, P8, RA, RB, RC, RDa, RDb) 

470,7 18,4 

Nem természetes élőhelyek – Heavily or totally degraded 
habitats 
(Á-NÉR: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, T1, T7, T8, T9, U2, U3, U4, 
U6) 

1044,5 40,7 

Összesen 2563,7 100 

 

A molyhos tölgyesek (L1) elsősorban a korábbi erdőhasználatok miatt 
kialakult sekély, köves termőrétegű termőhelyeken fordulnak elő (73,4 ha). 
Lombkoronaszintjüket Quercus pubescens és Q. cerris uralja, cserjeszintjük 
(Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Acer campestre) általában magas 
és erős, emiatt a gyepszintben hiányoznak vagy az erdőszegélyre szorulnak a 
fényigényes fajok (Adonis vernalis, Peucedanum cervaria). 

Mészkerülő gyertyános-tölgyesek (K7b, 45,7 ha) elsősorban a Felsőrákosi-
erdő kristályos pala alapkőzetein, illetve a Szárhalom délkeleti részén, vályogos-
kavicsos alapkőzeten, nem podzolos barna erdőtalajokon alakultak ki. 
Lombkoronaszintjüket Quercus petraea és Q. cerris alkotja, az elegyfajok 
(Carpinus betulus, Cerasus avium, Populus tremula) gyakran hiányoznak vagy 
ritkák. Cserjeszintjük változó fejlettségű, a füves típusokban teljesen hiányzik, a 
völgyalji részeken, illetve a gyertyános-tölgyesekhez kapcsolódó foltokban akár 
100% borítás is lehet. Gyepszintjükben az acidofrekvens fajok (pl. Luzula 
luzuloides) mellett jelen vannak az üde lomberdők fajai (pl. Ajuga reptans, Galium 
odoratum, Mycelis muralis, Poa nemoralis, Dactylis polygama) is. 

A cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a, 500 ha) és a gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek (K2, 363,2 ha) a dombsor uralkodó erdei élőhelyei. A 
magasabb platókon és délies oldalakon elsősorban cseres-kocsánytalan 
tölgyesekkel találkozunk, melyeket főleg északias kitettségben gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek váltanak fel. A két élőhelytípus között, sőt a molyhos 
tölgyesek és a mészkerülő tölgyesek felé is, számtalan átmeneti (gyakran emberi 
hatásra kialakuló) állomány található.  

A klímaregionális gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) jelentős része sarj 
eredetű, néhol gyertyános konszociációkkal, változatos fajösszetétellel és 
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szerkezettel. A lombkoronaszintben általában a Quercus petreaea és a Carpinus 
betulus dominál, az elegyfafajok (Qercus cerris, Acer campestre, A. platanoides, 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Cerasus avium) helyenként nagyobb arányban 
is jelen lehetnek. A tipikus foltokban a cserjeszintjük (Acer campestre Corylus 
avellana, Crataegus laevigata, C. monogyna, Cornus mas, C. sanguinea, 
Ligustrum vulgare) gyengén fejlett, a cseres-tölgyesek felé átmeneti részeken 
erősebb. Gyepszintjükben többek között Galium odoratum, Galium sylvaticum, 
Stellaria holostea, Carex pilosa, C. sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Melittis 
grandiflora, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum jellemző. 

A többnyire ligetes szerkezetű cseres-tölgyesek (L2a) lombkoronaszintjében a 
domináns Quercus cerrisen kívül gyakori a Q. petraea és a Q. pubescens. 
Cserjeszintjük (Crataegus monogyna, Cornus mas, Ligustrum vulgare) változatos 
fejlettségű, a sűrű töviskés cserjéstől a cserjeszint nélküli füves aljú 
állományokig. Gyepszintjükben gyakran dominálnak a fűfélék (Brachypodium 
pinnatum, Carex michelii, C. montana, C. flacca, Festuca rupicola), jellemző egyéb 
fajok: Anthericum ramosum, Vincetoxicum hirundinaria, Trifolium alpestre, 
Filipendula vulgaris, Hierochloe australis, Galium glaucum, Genista tinctoria, Iris 
variegata, Thesium linophyllon, Polygonatum odoratum, Origanum vulgare, 
Euphorbia angulata, Silene nutans, Serratula tinctoria, Elymus hispidus, Betonica 
officinalis, Geranium sanguineum, Peucedanum cervaria. 

3. táblázat:  A Fertőmelléki-dombsor élőhelyeinek megoszlása Á-NÉR főkategóriák szerint 
(2017) 

Table 3:  Distribution of habitats in Fertőmelléki-dombsor by main categories of Á-NÉR 
(2017) 

Á-NÉR főkategóriák szerinti megoszlás Terület (ha) % 

Üde lomboserdők 408,88 15,9 

Fényben gazdag tölgyesek és erdő–gyep mozaikok 573,45 22,4 

Cserjések és szegélyek 26,84 1,0 

Láp- és ligeterdők 0,54 0,0 

Idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények 521,56 20,3 

Egyéb erdők és fás élőhelyek 374,12 14,6 

Domb-és hegyvidéki üde gyepek 7,04 0,3 

Egyéb fátlan élőhelyek 96,55 3,8 

Zárt száraz és félszáraz gyepek 14,28 0,6 

Nádasok és mocsarak 13,96 0,5 

Nedves gyepek és magaskórósok 1,30 0,1 

Vizek 2,16 0,1 

Agrár élőhelyek 449,79 17,5 

Egyéb élőhelyek 73,15 2,9 

Összesen 2563,63 100,0 
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 A cseres-tölgyesek és molyhos-tölgyesek meleg erdőszegélye (M8, 3,03 ha) 
kifejezetten fajgazdag, gyakran a szomszédos gyepek felé átmenetet képezve. A 
gyakori Prunus spinosa, Crataegus monogyna és Cornus mas mellett, érdekes a 
Juniperus communis, illetve helyenként a Rhamnus saxatilis előfordulása. A 
jellemző lágyszárú fajok között számos védett faj is megtalálható, így pl. Adonis 
vernalis, Orchis purpurea, O. militaris, Cypripedium calceolus, Pulsatilla grandis, 
Buphthalmum salicifolium. 

A gyepeken és gyakran a felhagyott szőlők cserjésedésével kialakuló 
másodlagos galagonyás-kökényes-borókás cserjések (P2b, 18,87 ha) sokáig 
őrizhetik a száraz gyepek fajkészletét. A jobb termőhelyeken erdősödésük 
gyorsan bekövetkezhet, de többnyire évtizedekig stabil állományokat alkotnak. 
Az üde és nedves cserjések (P2a, 4,11 ha) a területen csak a Kis-Tómalom és a 
sopronkőhidai tavak környezetében jellemzőek, többnyire Salix cinerea alkotja 
őket, de helyenként megjelennek a fatermetű füzek (Salix alba, S. fragilis) és a 
Populus tremula is. 

Jelentős a másodlagos, jellegtelen erdők (RA, RB, RC, RDa, RDb) kiterjedése 
(374,12 ha). Ezek részben olyan őshonos fafajú erdők, amelyek a felújítás során 
fajszegényekké, egykorúvá váltak, de gyakran gyepek helyére ültetett, többnyire 
homogén csertölgyállományok. A fenyőültetvények egy része spontán 
betelepedés miatt lombos fajokban gazdag (RDa, 13,87 ha). Megfelelő 
erdőkezeléssel többségük néhány évtizeden belül cseres-tölgyessé vagy 
gyertyános-tölgyessé alakítható.  

Az idegenhonos fafajok alkotta ültetvények, többnyire akácosok (S1, 
253,78 ha; S6, 14,21 ha) és erdei, illetve ritkábban fekete fenyvesek (S4, 
226,12 ha) a területen összesen 521,56 ha-n (20%) fordulnak elő. Egyéb ültetett 
tájidegen lombos erdők (S3, 7,59 ha) közé a fekete diósok és a vörös tölgyesek 
tartoznak, melyek kisebb területen, őshonos erdők között, beékelődve 
helyezkednek el. Az egyéb ültetett tájidegen fenyveseket (S5, 7,55 ha) néhány 
lucfenyves és vörösfenyves folt képviseli. 

A dombság területén még mindig a vágásos erdőgazdálkodás a jellemző, a 
vágásterületek (P8) és az őshonos fafajú fiatalosok (P1) összesen 156,6 ha-os 
kiterjedése (6%, az erdőterületek 8%-a) jelentősnek tekinthető. Az őshonos 
felújítások kisebb része a szerkezetátalakítások révén fenyvesek és akácosok 
helyén található, de többségük cseres-tölgyesek és gyertyános-tölgyesek 
véghasználata révén alakult ki. A sekély termőrétegen a felújítások sok esetben 
nem nevezhetők sikeresnek, területükön gyakran a siskanád és a szeder 
uralkodik, melyeket az erdőgazdálkodó vegyszeres kezeléssel próbál 
visszaszorítani, ez az erdők gyepszintjének regenerálódását akár évtizedekre 
visszavetheti. 

A természetes és természetközeli fátlan élőhelyeket a dombság megmaradt 
száraz gyepjei, illetve a Kis-Tómalmi-láprét és a Sopronkőhida alatt húzódó 
láprét-nádas komplex képviseli.  

A természetes száraz gyepek közül a felnyíló, mészkedvelő lejtő- és 
törmelékgyepek (H2), az erdőssztyepprétek, a félszáraz irtásrétek, a száraz 
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magaskórósok (H4), illetve a térképezés léptékében nem értelmezhető 
kiterjedésben köves talajú lejtősztyepek (H3a) és mészkedvelő nyílt sziklagyepek 
(G2) fordulnak elő a területen, a talajviszonyoktól függően gyakran egymással 
átmenetet képezve. A felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek (H2, 
4,86 ha) főként a sekély talajú lajtamészkő-kibukkanásokon, gyakran egykori 
kőfejtések helyén, utak mellett jellemzőek (gyakran a H4 és a G2 kategóriába 
sorolható élőhelyekkel bonyolult, mozaikos állományok), védett fajokban (pl. 
Adonis vernalis, Jurinea mollis, Linum tenuifolium, Orchis morio, O. ustulata, 
Pulsatilla grandis, Sesleria uliginosa) kiemelkedően gazdagok. A Fertőrákos feletti 
kőbányában többezres állománya él a vízparti derécének (Epilobium dodonaei). 
Helyenként cserjésedhetnek (pl. Crataegus monogyna, Rhamnus saxatilis, Rosa 
canina), de alapvetően stabil állományszerkezetű, lassan változó élőhelyek. A 
kifejezetten nyílt sziklafelszíneken a zuzmók mellett gyakori a Globularia 
punctata, a Helianthemum canum és a Fumana procumbens, de idővel 
megjelennek a zárt sziklagyepek fajai (Festuca rupicola, Carex humilis).  

Az erdőssztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4, 
9,96 ha) Brachypodium pinnatum és Bromus erectus dominálta, egykor legeltetett 
vagy kaszált gyepek, amelyek gyakran zárványként vagy erdőszegélyben 
fordulnak elő. A domináns fajok mellett többek között az Avenula pubescens, a 
Festuca rupicola, a Carex humilis, a Vincetoxicum hirundinaria, a Geranium 
sanguineum, az Inula ensifolia, a Helianthemum ovatum, az Asperula cynanchica 
és a Galium glaucum gyakori. A sziklagyepeknél ismertetett védett fajok mellett 
megjelenik az Anemone sylvestris, a Polygala major, az Orchis purpurea, az 
Ophrys insectifera vagy a Linum flavum. Meg kell említeni, hogy ezek a gyepek 
a Keleti-Alpok peremének sziklagyepjeivel rokoníthatók, melyekhez hasonló 
hazánkban másutt szinte sehol sem fordulnak elő (KIRÁLY 2008). 

A franciaperjés rétek (E1, 7,04 ha) jellemző előfordulása az ún. Balfi-patak 
völgye, ahol a közút és az erdő között hosszan nyúlik el, jelenleg kaszálóként 
hasznosítják. A domináns Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis és Alopecurus 
pratensis mellett, inkább csak az üde gyepekre jellemző gyakori fajok (pl. Carex 
gracilis, Hypericum perforatum, Peucedanum alsaticum, Salvia pratensis) 
fordulnak elő. 

A vízhez kötődő élőhelyek elsősorban a Kis-Tómalomhoz, illetve a Rákos-
patak völgyéhez kapcsolódnak. Nyílt vízfelület (U9, 1,79 ha) a területen 
kizárólag a Kis-Tómalmon fordul elő. A horgászvízként használt tóban 
Potamogeton crispus, Nympaea alba, Lemna trisulca jellemző. A tavat nádas (B1a, 
8,23 ha) veszi körül, mely jó természetességű, a nádon kívül Typha angustifolia, 
Solanum dulcamara, Carex acutiformis és C. riparia jellemző. Láprét 
elnádasodásával másodlagos, illetve Sopronkőhida mellett cserjésedő-
magaskórósódó nádasok találhatók, ezekben sokfelé jelen van a Solidago 
gigantea. A területhez tartozik a Kis-Tómalom láprétje, ahol meszes, láprétek, 
rétlápok (D1, 1,3 ha), magassásosok (B5, 5,6 ha), nádasok és kis kiterjedéssel 
kékperjés láprétek (D2, ~0,1 ha) alkotnak bonyolult, a kezelések függvényében 
folyamatosan alakuló komplexet. A láprét jellemző társulásalkotó fajai a Juncus 
subnodulosus, a Carex davalliana, a Schoenus nigricans, a Phragmites australis, 
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mellettük Equisetum fluviatile, Carex lepidocarpa, C. paniculata, Pinguicula 
vulgaris, Dactylorhiza ochroleuca, Crepis paludosa, Liparis loeselii, Parnassia 
palustris, Filipendula ulmaria, Pedicularis palustris, Cirsium rivulare, Molinia 
coerulea, Epipactis palustris, Potentilla erecta és Ophioglossum vulgatum gyakori. 
A lápréten kisebb foltokban fűzlápokhoz (J1a, 0,8 ha) sorolható Salix cinerea 
alkotta cserjések is előfordulnak, szálanként feketedő fűzzel (Salix myrsinifolia). 

Másodlagos, illetve leromlott állapotú gyepek közül nagyobb kiterjedéssel a 
jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (OC, 88,8 ha) fordulnak elő. Ezek részben 
felhagyott szőlők, szántók helyén alakultak ki, de jelentős kiterjedésű az egykori 
„D-gyakorlótér” gyepje is, melyet mintegy tíz éve felszántottak és regenerációja 
jelenleg is alacsony szinten van. Ezen gyepek természetessége megfelelő 
kezeléssel néhány éven belül jelentősen javítható. 

Agrárélőhelyek a terület 17,5%-án fordulnak elő, ezek nagyrészt a dombság 
peremén található szőlők (T7, 106,7 ha; T8, 13,5 ha) és szántók (T1, 314,4 ha). A 
lakott területek, illetve egyéb mesterséges élőhelyek (U2, U3, U4, U6, U10, U11) 
a terület 2,85%-át (73,15 ha) foglalják el a Fertőmelléki-dombsornak. 

A vizsgált területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek elterjedése 

Jelenleg a terület 40,62%-án fordulnak elő közösségi jelentőségű élőhelyek (4. 
táblázat), további mintegy 20%-nyi terület rövid időtávon (5–15 év) belül, 
megfelelő kezeléssel azzá alakítható. A közösségi jelentőségű élőhelyeken belül 
legjelentősebb az erdők (pannon gyertyános-, cseres- és molyhos tölgyesek) 
aránya (38,55%). Viszonylag kis kiterjedésűek, de egyedülálló természetvédelmi 
értékűek a különböző száraz gyepek (6190, 6210, 6240, 8210) illetve a mocsár- és 
láprétek (6410, 6430, 6510, 7210, 7230). 

4. táblázat:  A Fertőmelléki-dombsor közösségi jelentőségű élőhelyeinek kiterjedése 2017-
ben 

Table 4:  Area of habitats of community importance in the Fertőmelléki-dombsor in 
2017 

Kód Név Terület (ha) % 

   Nem közösségi jelentőségű élőhely 1522,47 59,38 

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy 
Hydrocharition növényzettel 
(Á-NÉR: U9) 

1,79 0,07 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 
(Á-NÉR: G2 egy része) 

<0,5 0,00 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 
(Á-NÉR: H4, OC egy része, M8 egy része) 

39,13 1,53 

6240 Szubpannon sztyeppék 
(Á-NÉR: H2, H3a) 

2,39 0,09 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
(Á-NÉR: D2) 

<0,5 0,00 
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Kód Név Terület (ha) % 

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 
szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
(Á-NÉR: D5) 

<1 0,00 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
(Á-NÉR: E1) 

7,04 0,27 

7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a 
Caricion davallianae fajaival 
(Á-NÉR: D1 egy része) 

<1 0,00 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 
(Á-NÉR: D1 egy része) 

1,30 0,05 

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 
(Á-NÉR: G2 egy része) 

<1 0,00 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
(Á-NÉR: J1a, J5) 

1,37 0,05 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val 
és Carpinus betulus-szal 
(Á-NÉR: K2, K7b) 

408,88 15,95 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel 
(Á-NÉR: L1) 

73,41 2,86 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 
(Á-NÉR: L2a) 

506,12 19,74 

 Összesen  2563,89 100,00 
*A szürke betűvel megjelölt élőhelyek csak rendkívül kis kiterjedésben, sokszor más élőhelyekkel 
mozaikolva fordulnak elő, így a térképezés 1:10000 léptékében nem mutathatók ki, ezen élőhelyekre 
csak egy becsült értéket tudunk megadni. 

Az egyes élőhelytípusok kiterjedésének változása  

A 2017. évi térképezés eredményeit összehasonlítva a 2007. évi térképezéssel 
(5. táblázat) jelentős változások tapasztalhatók a területen. 

A nádasok és mocsarak (B1a, B5, BA) kiterjedése kismértékben csökkent, a 
változás részben digitalizálási eltérésekből, részben valós eseményeknek 
köszönhető. A Kis-Tómalmon megkezdett élőhely-rekonstrukció következtében a 
korábbi nádasok egy része láprétté (D1) alakult, míg az Ilona-major melletti 
mélyedés egy része beerdősödött. 

Jelentősen csökkent, 41,68 ha-ról 14,28 ha-ra a zárt száraz- és félszáraz gyepek 
kiterjedése. A változás sajnálatos módon valós, a Szárhalom területén lévő kisebb 
tisztások egy része beerdősött (több helyen akáccal), de a legnagyobb változás az 
ún. „D” gyakorlótér területéhez kötődik. Itt a korábbi gyepet részben 
felszántották és felülvetették, részben jelentősen romlott az állapota a nem 
megfelelő kezelés miatt, így a korábbi H4×O7×P2 kategória helyett jelenleg csak 
az OC×H4 kategóriába volt sorolható. 
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Az üde lomboserdők (K2, K7b) esetében (~108 ha) növekedett a kiterjedés, míg 
a fényben gazdag tölgyeseké és az erdő–gyep mozaikoké (L1, L2a) csökkent 
(93,7 ha). A molyhos tölgyeseknél (L1) gyakorlatilag nincs eltérés, ezen erdők 
többsége fahasználat nélküli üzemmódban van, így véghasználat nem fenyegeti 
őket. A gyertyános-tölgyesek esetében a változásból 36 ha egyértelműen az eltérő 
térképezett területből adódik. A kiterjedésben kimutatott további különbségek 
többféle folyamat eredményeképp alakultak ki: 

 A területen a cseres-tölgyesek és gyertyános-tölgyesek számos 
átmenetet képeznek, besorolásuk nem egyszerű. A 2017-es térképezés 
során több, korábban a cseres tölgyesekhez sorolt erdőrész a jelenlegi 
térképezés során gyertyános-tölgyesként került osztályozásra. Ez a 
legtöbb esetben nem valós változás. 

 Jelentős területen történt véghasználat, ahol a korábbi gyertyános-
tölgyes/cseres-tölgyes élőhely megszűnt, így P1 (őshonos fafajú 
fiatalosok) vagy P8 (vágásterületek) besorolást kapott. A változás 
ezekben az esetekben egyértelműen negatív. 

 Egyes erdőrészek természetessége a tíz év alatt javult, így a korábbi R2 
(jellegtelen telepített erdők részben betelepült cserje- és gyepszinttel) 
kategória helyett ezek besorolhatók voltak K2 vagy L2a kategóriába. Ezt 
természetesen pozitívan kell értékelnünk. 

 Néhány élőhelyfolt esetében a megkezdett felújítóvágások miatt az 
élőhely természetessége csökkent (cserjeszint eltűnése, lombkoronaszint 
borítás csökkenése, elegyfafajok kivágása), így ezek a területek a korábbi 
K2 vagy L2a helyett részben RC kategóriaként kerültek rögzítésre. 

E folyamatok eredményeképp összességében ~22 ha-ral csökkent a 
természetes erdők kiterjedése a dombság területén. 

Az erdők esetében a kedvezőtlen folyamatokat jól mutathatja még a 
vágásterületek és a fiatalosok kiterjedésének változása. 2007-ben 100 ha (3,92%) 
vágásterület (PX, illetve P8) volt, ez 2017-re 69,5 ha-ra csökkent. A fiatalosok (P3, 
illetve P1) kiterjedése ugyanakkor 7,48 ha-ról 87,2 ha-ra nőtt. A két élőhely 
kiterjedésének változása alapján 49,22 ha-ral nőtt a vizsgált időszakban azon 
területek kiterjedése, ahol nincs jelen idős faállomány.  

Az idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények (S1–S7) kiterjedése 
összességében némi csökkenést (12,83 ha) mutat, ami a megkezdett 
szerkezetátalakításoknak köszönhető. A korábbi, zömmel fenyőültetvények 
helyén a felújítás már őshonos fafajjal történt, így ezek a P1 kategóriába kerültek. 
Ugyanakkor itt is megemlítendő egy negatív tendencia, a 2007-ben sikertelen 
erdősítésként értékel, zömmel O7 kategóriába besorolt erdőrészletekben tíz év 
alatt feljött valamilyen, gyakran idegenhonos vagy tájidegen fafajok által 
dominált állomány, ezek RDa és RDb kategóriában szerepelnek.  

A változások közül magyarázatot igényel még az agrárélőhelyek 
kiterjedésének változása. A szántóterületek növekedése a 2007-ben parlagon lévő, 
így visszagyepesedett (O7 – domb- és hegyvidéki gyomos száraz gyepek, 
valamint O8 – domb- és hegyvidéki gyomos üde gyepek) művelésbe vonása miatt 



Natura 2000 területek (Fertőmelléki-dombsor és Határmenti-erdők) élőhelytérképezésének főbb eredményei 291 

Rence 5. (2020) 

növekedett, illetve a 2007-es térképben egy terület Ilona-major mellett hibásan 
került besorolásra és szántó helyet az U4 (telephelyek, roncsterületek) 
kategóriába került. A szőlők (T7) és gyümölcsösök (T8) esetében is van némi 
átrendeződés. A korábbi szőlők egy részét felhagyták és spontán cserjésedő (P2b) 
területté alakult, míg a gyümölcsösök nagy része átalakult kiskertté (T9).  

5. táblázat:  Az élőhelytípusok kiterjedése a 2007-ben és 2017-ben a Fertőmelléki-dombsor 
területén 

Table 5:  Area of habitat types in 2007 and 2017 in the Fertőmelléki-dombsor 

2007 2017 

Á-NÉR Név 
Terület 

(ha) 
Á-NÉR Név 

Terület 
 (ha) 

B1 
Tavak zárt nádasai és 
gyékényesei 

11,39 B1a 
Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és 
tavikákások 

8,23 

B5 
Nem zsombékoló 
magassásrétek 

5,32 B5 
Nem zsombékoló 
magassásrétek 

5,57 

   BA 

Fragmentális mocsári- 
és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és 
folyóvizek partjánál 

0,16 

D1 
Üde és nádasodó láprétek-
rétlápok 

0,91 D1 Meszes láprétek, rétlápok 1,30 

E1 
Franciaperjés domb- és 
hegyvidéki rétek 

8,32 E1 Franciaperjés rétek 7,00 

H2 
Sziklafüves 
lejtősztyepprétek 

2,27 H2 
Felnyíló, mészkedvelő 
lejtő és törmelékgyepek 

4,32 

H4 
Stabilizálódott félszáraz 
irtásrétek, gyepek és száraz 
magaskórósok 

39,41 H4 
Erdőssztyeprétek, 
félszáraz irtásrétek, 
száraz magaskórósok 

10,0 

J1 Fűz- és nyírlápok 1,10 J1a Fűzlápok 0,80 

J5 Égerligetek 0,10 J5 Égerligetek 0,50 

K2 
Hegyvidéki gyertyános-
tölgyesek 

245,26 K2 
Gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesek 

363,20 

K7 
Üde mészkerülő tölgyesek 
és bükkösök 

55,21 K7b 
Mészkerülő gyertyános-
tölgyesek 

45,70 

L1 

Mészkedvelő és 
melegkedvelő tölgyesek = 
Zárt és majdnem zárt 
molyhos tölgyes szálerdők 

78,60 L1 
Mész- és melegkedvelő 
tölgyesek 

73,40 

L2 Cseres-tölgyesek 588,55 L2a 
Cseres-kocsánytalan 
tölgyesek 

500,00 

M8 Száraz-meleg erdőszegélyek 2,15 M8 
Száraz-félszáraz erdő- és 
cserjés szegélyek 

3,00 

P2 
Spontán cserjésedő-
erdősödő területek 

36,90 
P2a Üde és nedves cserjések 4,10 

P2b 
Galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjések 

18,90 

O1 
Kiszáradó, jellegtelen és 
másodlagos mocsarak és 
sásosok 

0,27 OA 
Jellegtelen fátlan vizes 
élőhelyek 

-  

O7 
Domb- és hegyvidéki 
gyomos száraz gyepek 

121,96 OC 
Jellegtelen száraz-
félszáraz gyepek 

88,80 

O8 
Domb- és hegyvidéki 
gyomos üde gyepek 

17,42 OB Jellegtelen üde gyepek 1,60 
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2007 2017 

Á-NÉR Név 
Terület 

(ha) 
Á-NÉR Név 

Terület 
 (ha) 

   OD 
Lágyszárú évelő 
özönfajok állományai 

1,20 

O12 
Felhagyott szőlők és 
gyümölcsösök 

3,87    - -  

   OF 
Magaskórós ruderális 
gyomnövényzet 

4,90 

P3 
Fiatal erdősítés degradált, 
természetközeli 
gyepmaradványokkal 

7,48 P1 Őshonos fafajú fiatalosok 87,20 

P6 

Kastélyparkok és 
arborétumok az egykori 
vegetáció maradványaival 
vagy regenerálódásával 

1,86 P6 

Parkok, kastélyparkok, 
arborétumok és temetők 
az egykori vegetáció 
maradványaival vagy 
regenerálódásával 

4,00 

PX   100,00 P8 Vágásterületek 69,50 

R1 
Spontán beerdősödött 
területek részben betelepült 
cserje- és gyepszinttel 

47,92 RA 
Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 

8,50 

R3 
Jellegtelen telepített erdők 
részben betelepült cserje- és 
gyepszinttel 

108,49 

RB 
Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 

10,30 

RC 
Őshonos fafajú 
keményfás jellegtelen 
erdők 

176,90 

R2 

Tájidegen fafajokkal elegyes 
erdők részben 
túlélt/betelepült cserje- és 
gyepszinttel 

40,43 

RDa 
Őshonos lombos 
fafajokkal elegyes fenyves 
származékerdők 

13,90 

RDb 

Őshonos lombos 
fafajokkal elegyes 
idegenhonos lombos és 
vegyes erdők 

3,90 

S1 Akácosok 271,53 S1 Ültetett akácosok 253,80 

S2 Nemes nyárasok 4,99 S2 Nemesnyárasok 7,60 

S3 
Egyéb tájidegen lombos 
erdők 

8,73 S3 
Egyéb tájidegen lombos 
erdők 

7,60 

S4 Erdei- és feketefenyvesek 242,48 S4 
Ültetett erdei- és 
feketefenyvesek 

226,10 

S5 Egyéb tájidegen fenyvesek 6,67 S5 
Egyéb ültetett tájidegen 
fenyvesek 

7,60 

   S6 
Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 

14,20 

S7 
Facsoportok, erdősávok és 
fasorok (fásítások) 

7,49 S7 
Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

4,70 

T1 
Egyéves szántóföldi 
kultúrák 

230,47 T1 
Egyéves, intenzív 
szántóföldi kultúrák 

314,40 

T6 Kistáblás mozaikok 13,06    

T7 
Nagyüzemi szőlők és 
gyümölcsösök 

110,21 T7 
Intenzív szőlők, 
gyümölcsösök és bogyós 
ültetvények 

106,70 

T8 
Kisüzemi gyümölcsösök és 
szőlők (az intenzíven 
kezeltek) 

57,51 T8 
Extenzív szőlők és 
gyümölcsösök 

13,50 

T9 Kiskertek 3,21 T9 Kiskertek 15,20 
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2007 2017 

Á-NÉR Név 
Terület 

(ha) 
Á-NÉR Név 

Terület 
 (ha) 

U2 Kertvárosok 0,63 U2 
Kertvárosok, szabadidős 
létesítmények 

1,10 

U3 Falvak 12,78 U3 
Falvak, falu jellegű 
külvárosok 

6,80 

U4 Telephelyek, roncsterületek 33,13 U4 
Telephelyek, 
roncsterületek és 
hulladéklerakók 

1,50 

U5 Meddőhányók 7,32       

U6 Nyitott bányafelületek 12,44 U6 Nyitott bányafelületek 20,10 

   U8 Folyóvizek 0,50 

U9 Állóvizek 1,47 U9 Állóvizek 1,70 

   U10 
Tanyák, családi 
gazdaságok 

18,30 

   U11 Út- és vasúthálózat 25,50 

Összesen: 2549,31   2563,60 

A természetesség mérése során tapasztalt módszertani problémák ellenére 
egyértelműen tapasztalható egy természetességromlás mind a gyepeknél, mind 
az erdőknél. A gyepek esetében a kezeletlenség hatására bekövetkező 
cserjésedés, az akác terjedése, a fűavar felhalmozódása miatti elszegényedés 
jellemző. Erdők esetében egyértelműen az erdőgazdálkodás kedvezőtlen hatásai 
jelentkeznek a véghasználatok, a sematikus, egyenletes bontások, gyérítések, 
illetve a sikertelen felújítások képében. 

Határmenti-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Az előforduló élőhelytípusok elterjedése és jellemzése 

A Határmenti-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen a 2019-
es élőhelytérképezés során 2252,83 ha került felmérésre. 

A vizsgált területet 1069,76 ha-on (47,49%) borítják természetközeli élőhelyek, 
522,3 ha-on (23,18%) bolygatott vagy másodlagos élőhelyek, 660,77 ha-on 
(29,33%) pedig nem természetes élőhelyek. Ez a korábbi felméréshez nagyon 
hasonló képet mutat, mivel akkor is közel 50-50% volt a természetes, illetve a 
bolygatott és nem természetes élőhelyeknek az aránya (6. táblázat). 

A Határmenti-erdők alapvetően erdőterület, több mint 95%-át fás élőhelyek 
borítják. A természetes erdők közül a cseres-tölgyesek és a gyertyános-tölgyesek 
fordulnak elő legnagyobb kiterjedésben. Jelentős a jellegtelen őshonos fafajú 
erdők kiterjedése, illetve nagy területen fordulnak elő idegenhonos fafajok 
alkotta ültetvények is. 

A gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2, 353,21 ha) elsősorban a 
völgyoldalakban és az északias kitettségű lejtőkön találhatók, számos átmeneti 
jellegű erdővel a cseres-tölgyesek felé. Lombkoronaszintjükben a Quercus 
petraea és a Carpinus betulus, helyenként, többnyire betelepítve a Quercus cerris 
uralkodik. A völgyoldali állományokban több helyen (pl. sopronkövesdi Felső-
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erdő) gyertyános konszociációk alakultak ki. Elegyfafajként az Acer campestre, a 
Cerasus avium és a Tilia cordata jellemző. Cserjeszintjük változatos, a tipikus 
foltokon gyenge, az átmeneti élőhelyeken zártabb, többnyire Ligustrum vulgare 
és Crataegus laevigata, alkotja, mellettük Coryllus avellana, Rubus fruticosus, 
ritkán Tilia cordata vagy Staphylea pinnata van jelen. Gyepszintjük többnyire 
füves (pl. Festuca heterophylla, Lathyrus niger, Carex montana, Vicia cassubica, 
Potentilla alba, Galium odoratum, Campanula trachelium stb.), de az üdébb 
termőhelyeken kétszikűekben gazdagabb (pl. Knautia drymeia, Circaea lutetiana, 
Carex sylvatica, Asarum europaeum, Actaea spicata, Lathyrus vernus). A Kövesdi-
erdőben és a Köves-erdőben szép tavaszi aszpektus is jelen van (pl. Corydalis 
cava, Corydalis pumila, Anemone ranuncuolides). A Köves-erdő területén kisebb 
foltokban nem tipikus, valószínűleg a korábbi erdőhasználatok miatt 
másodlagosan kialakult, mészkerülő jellegű állományfoltok is vannak 
(gyepszintjükben Deschampsia flexuosa, Hieracium sylvaticum, H. lachenalii, 
Digitalis grandiflora, Poa nemoralis, Genista germanica, Viscaria vulgaris, 
Melampyrum pratense, Galium boreale), de kiterjedésük jelentéktelen. 

6. táblázat:  A természetesség szerint csoportosított élőhelyek megoszlása a Határmenti-
erdőkben (2019) 

Table 6:  Area of habitats grouped according to naturalness in the Határmenti-erdők (2019) 

Név 
Terület 

(ha) 
% 

Természetes és természetközeli élőhelyek – Natural and 
seminatual habitats 
(Á-NÉR: E1, J6, K2, L2a, P2a, P2b) 

1069,76 47,49 

Bolygatott és másodlagos élőhelyek – Moderately degraded 
habitats 
(Á-NÉR: OB, OC, P1, P6, P8, RA, RB, RC, RDa) 

522,30 23,18 

Nem természetes élőhelyek– Heavily or totally degraded 
habitats 
(Á-NÉR: S1, S3, S4, S5, S6, T1, U11) 

660,77 29,33 

Összesen 2252,83 100,00 

A platókon és a délies oldalakon cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a, 
699,23 ha) jellemzőek. Lombkoronaszintjükben a Quercus cerris és a Q. petraea 
dominál, de utóbbi az erdőgazdálkodás miatt több helyen visszaszorult. Füves 
aljú, cserjeszint nélküli állományok (Poa nemoralis, Dactylis polygama, 
Brachypodium pinnatum, Carex michelii), illetve erős cserjeszintű (Crataegus 
monogyna, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster, Rubus fruticosus) állományok 
egyaránt jelen vannak a területen. Üdébb termőhelyeken (egykor gyertyános-
tölgyesek lehettek, de az erdészeti beavatkozások miatt elcseresedtek) a 
gyepszintben domináns a Melica uniflora, gyakori a Carex sylvatica. Jellemző 
kísérőfajok a Convallaria majalis, a Lysimachia punctata, a Melittis carpatica, a 
Mycelis muralis, a Vicia cassubica, a szárazabb termőhelyeken a Digitalis 
grandiflora, a Sedum maximum vagy a Silene nutans. 
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A Csörgető-patak mentén kis kiterjedésben (12,46 ha) fordulnak elő 
keményfás ártéri erdők (J6). Lombkoronaszintjükben a Fraxinus excelsior mellett 
a gyertyános-tölgyesek fajai és helyenként jelentős borítással Robinia 
pseudoacacia jellemző. A cserjeszintjüket főleg Sambucus nigra és Cornus 
sanguinea alkotja. 

7. táblázat:  A vizsgált terület élőhelyeinek megoszlása Á-NÉR főkategóriák szerint (2019) 
Table 7:  Area of habitats in the study area by main categories of Á-NÉR (2019) 

Név Terület (ha) % 

Agrár-élőhelyek 71,15 3,16 

Cserjések és szegélyek 2,34 0,10 

Domb-és hegyvidéki üde gyepek 0,96 0,04 

Egyéb élőhelyek 14,94 0,66 

Egyéb erdők és fás élőhelyek 516,34 22,91 

Egyéb fátlan élőhelyek 5,96 0,26 

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok 699,23 31,03 

Idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények 575,39 25,53 

Láp- és ligeterdők 12,46 0,55 

Üde lomboserdők 353,21 15,67 

Vizek 1,56 0,07 

Összesen 2253,54 100,00 

Az egyéb erdőkhöz és fás élőhelyekhez tartozó őshonos fafajú fasorok, 
erdősávok (RA), jellegtelen puhafás és pionír erdők (RB), jellegtelen keményfás 
erdők (RC) és fenyves származékerdők (RDa) összes területe 391,2 ha. A 
jellegtelen erdők közül a keményfás erdők (RC) a legelterjedtebbek (311,01 ha). 
Az ide sorolt fajszegény, egy korú tölgyesek és cseresek természetessége, 
megfelelő erdőkezeléssel néhány éven belül jelentősen javítható lenne. A fiatal 
erdősítések (P1) ezeken felül 92,5 ha-on fordulnak elő, míg a tarvágott vagy 
véghasznált (P8) területek 31,3 0ha-on terülnek el. Utóbbiak egy része egykori 
telepített fenyőültetvény helyén alakult ki, ahol a véghasználatot követő felújítás 
többnyire cserrel történik. 

A füves területek (E1, OB, OC) kiterjedése jelentéktelen (6,92 ha), többségük 
a vízfolyások vagy utak menti keskeny, egykor kaszált, de mára felhagyott 
jellegtelen gyep. 

Az idegenhonos fafajok alkotta erdők és faültetvények (S1, S3, S4, S5, S6: 
575,4 ha) kiterjedése jelentős. Hasonló kiterjedésűek az agrárélőhelyek 
(71,15 ha), elsősorban az erdőterületen kívül, főleg Zsira és Sopronkövesd 
határában. Az egyéb élőhelyek kategóriába sorolt lakott területek, utak, 
vasúthálózat a vizsgált terület 0,66%-án (14,94 ha) fordul elő (7. táblázat). 
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A vizsgált területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek elterjedése 

A területen öt közösségi élőhelytípust (8. táblázat) mutattunk ki, melyek 
összes kiterjedése 1100,45 ha (48,8%). Megfelelő kezeléssel a jellegtelen 
keményfás erdők egy része belátható időn belül közösségi jelentőségű élőhellyé 
alakítható, míg a jelenlegi fiatalosok és nem őshonos fafajú erdők esetében ehhez 
évtizedek szükségesek.  

A közösségi jelentőségű élőhelyeket elsősorban a zárt erdők (91G0 – pannon 
gyertyános-tölgyesek, valamint 90M0 – pannon cseres tölgyesek) képviselik, 
arányuk 98,7%. A korábbi fejezetben már jeleztük, hogy a két élőhelytípus 
elkülönítése a területen nem könnyű, számos átmeneti állomány található. 

Elsősorban a Kardos-ér mentén kis kiterjedésben fordulnak elő keményfás 
ligeterdők (91F0), illetve sík és dombvidéki kaszálórétek (6510). A 6430 síkságok 
és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 
szegélytársulásai élőhelytípus csak kis foltokban, a térképezés léptéke alatti 
méretben fordul elő a területen, így a statisztikákban nem jelenik meg. 

8. táblázat:  A Határmenti-erdők közösségi jelentőségű élőhelyeinek kiterjedése 2019-ben 

Table 8:  Area of habitats of community importance in the Határmenti-erdők in 2019 

Kód Név Terület (ha) % 

6430 
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 
szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 

<1,00 0,00 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

1,40 0,13 

91F0 

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus 
robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris) 

12,46 1,13 

91G0 
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és 
Carpinus betulus-szal 

366,21 33,28 

91M0 Pannon cseres tölgyesek 720,38 65,46 

Összesen 1100,45 100 
*A szürke betűvel megjelölt élőhelyek csak rendkívül kis kiterjedésben, sokszor más élőhelyekkel 
mozaikolva fordulnak elő, így a térképezés 1:10000 léptékében nem mutathatók ki 

Az egyes élőhelytípusok kiterjedésének változása 

A 2005-ös és a 2019-es élőhelytérképezések adatainak összehasonlítása (9. 
táblázat) alapján a Határmenti-erdők területén is jelentős változások történtek 
15 év alatt. 

A területen a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) és a cseres-
kocsánytalan tölgyesek (L2a) a meghatározó természetes élőhelyek. Ezek között 
számos átmeneti állomány figyelhető meg, melyek elkülönítése nehéz, így 
célszerű a két kategória elterjedését együtt vizsgálni. A 2005-ös térképezés során 
az összes területfoglalásuk 1225,15 ha volt, míg ez 2019-re 1052,44 ha-ra 
csökkent. A csökkenés (172 ha, ~14%) egyértelműen valós, jelentős és kedvezőtlen 
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változás, nagyrészt az állományok véghasználatából adódik, kisebb 
állományfoltok a bontóvágások miatt leromlott erdőszerkezet miatt kerültek át 
az RC kategóriába. A csökkenés más megvilágításban azért is jelentős, mert a 
korábbi térképezés során az R3 (jellegtelen telepített erdők részben betelepült 
cserje- és gyepszinttel) kategóriába sorolt fiatalosok egy részének 
természetessége 15 év alatt sokat javult és besorolhatóvá váltak az L2a vagy K2 
kategóriába. 

Az egyéb erdők és fás élőhelyek területe (RA, RB, RC) emelkedett a 
legszembetűnőbben. A nagy területű vágásokon, amelyek 2005-ben 
vágásterületként vagy fiatalosként lettek térképezve (147,73 ha), őshonos fajú, de 
még jellegtelen erdők alakultak ki. Ezek az időben előre haladva, megfelelő 
erdőkezelés esetén, lehetnek jó természetességű erdők is. A vágásterületek 
kiterjedése 31,27 ha-ra csökkent, ezek szinte kivétel nélkül viszonylag friss 
termelések.  

A területen az ültetett fenyves állományok (S4, S5) területe jelentősen 
csökkent (82,22 ha) ez előző felméréshez képest. Az erdei- és feketefenyvesek 
zöme különféle betegségek következtében pusztul, ez a Kópháza és Nagycenk 
közötti útszakasz oldalán jól megfigyelhető. A véghasznált fenyvesek többsége a 
természetvédelmi célokkal összhangban őshonos fafajokkal került felújításra. 
Egy részük (33,81 ha) a megtelepedő lombos elegy miatt átkerült az RDa (őshonos 
lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők) kategóriába. 

Az idegenhonos erdők csoportjában jelentős hányadot elfoglaló akácosok 
kiterjedése 362 ha-ról 329 ha-ra csökkent, ami részben a megindult 
szerkezetátalakításoknak köszönhető, részben a nemrég letermelt akácosok egy 
része a P8 (vágásterületek) kategóriába került átsorolásra. Az akác, sajnálatos 
módon, az őshonos felújításokban is megjelenik, sokszor jelentős borítással, ami 
a kezelés elmaradása esetén az akác elegyarányának nemkívánatos 
növekedéséhez vezethet. 

9. táblázat:  Az élőhelytípusok kiterjedése a 2005-ben és 2019-ben a Határmenti-erdők 
területén 

Table 9:  Area of habitat types in 2005 and 2019 within Határmenti-erdők 

Élőhelytérkép 2005 Élőhelytérkép 2019 

Á-NÉR Név Terület Á-NÉR Név Terület 

D2 Kiszáradó kékperjés rétek 0,35    

D3 Dombvidéki mocsárrétek 1,03    

E1 
Franciaperjés domb- és 
hegyvidéki rétek 

0,72 E1 Franciaperjés rétek 0,96 

J6 Tölgy-kőris-szil ligetek 10,11 J6 Keményfás ártéri erdők 12,46 

K3 
Nyugat-délnyugat-
dunántúli bükkösök és 
gyertyános-tölgyesek 

513,16 K2 
Gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek 

353,21 

K7 
Üde mészkerülő tölgyesek 
és bükkösök 

0,11    
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Élőhelytérkép 2005 Élőhelytérkép 2019 

Á-NÉR Név Terület Á-NÉR Név Terület 

L2 Cseres-tölgyesek 611,99 L2a 
Cseres-kocsánytalan 
tölgyesek 

699,23 

O8 
Domb- és hegyvidéki 
gyomos üde gyepek 

8,88 OB 
Jellegtelen üde gyepek és 
magaskórósok 

2,15 

   OC 
Jellegtelen száraz-
félszáraz gyepek 

3,81 

P1 
Zárt erdők helyén kialakult 
vágáscserjések 

1,2 P1 Őshonos fafajú fiatalosok 92,47 

P2 
Spontán cserjésedő-
erdősödő területek 

8,44 

P2a Üde cserjések 2,26 

P2b 
Galagonyás-kökényes-
borókás cserjések 

0,09 

   P6 

Parkok, kastélyparkok, 
arborétumok és temetők 
az egykori vegetáció 
maradványaival vagy 
regenerálódásával 

1,43 

PX   142,73 P8 Vágásterületek 31,27 

R1 
Spontán beerdősödött 
területek részben betelepült 
cserje- és gyepszinttel 

22,16 RA 
Őshonos fajú 
facsoportok, fasorok, 
erdősávok 

2,08 

R3 
Jellegtelen telepített erdők 
részben betelepült cserje- és 
gyepszinttel 

141,37 

RB 
Puhafás pionír és 
jellegtelen erdők 

18,47 

RC 
Keményfás jellegtelen 
vagy telepített egyéb 
erdők 

311,01 

R2 

Tájidegen fafajokkal elegyes 
erdők részben 
túlélt/betelepült cserje- és 
gyepszinttel 

25,80 RDa 
Őshonos lombos 
fafajokkal elegyes 
fenyves származékerdők 

59,61 

S1 Akácosok 362,33 S1 Ültetett akácosok 329,37 

S3 
Egyéb tájidegen lombos 
erdők 

10,40 S3 
Egyéb tájidegen lombos 
erdők 

13,88 

S4 Erdei- és feketefenyvesek 259,54 S4 Erdei- és feketefenyvesek 200,99 

S5 Egyéb tájidegen fenyvesek 54,17 S5 
Egyéb tájidegen 
fenyvesek 

30,47 

   S6 
Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 

0,68 

T1 
Egyéves szántóföldi 
kultúrák 

74,03 T1 
Egyéves, intenzív 
szántóföldi kultúrák 

71,15 

U4 Telephelyek, roncsterületek 2,03 U4 
Telephelyek, 
roncsterületek és 
hulladéklerakók 

- 

     U8 Folyóvizek 1,5 

   U9 Állóvizek 0,07 

     U11 Út- és vasúthálózat 14,94 

Összesen: 2250,59   2253,54 
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A természetesség változása során kapott adatok, hasonlóan a Fertőmelléki-
dombsorhoz csak részben tükrözik a valós változásokat, így összehasonlításuktól 
eltekintünk. Az értékelési problémák részben a kategóriarendszer értelmezésének 
változásából és módszertani különbségekből, részben a felmérők eltérő 
értékeléséből adódnak, akárcsak a szubjektív megfigyelések a Határmenti-erdők 
területén is.  

Összefoglalás 

Jelen tanulmányban a Fertőmelléki-dombsor és a Határmenti-erdők kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területek aktuális élőhelytérképezésének 
eredményeit mutatjuk be. A kutatás célja a két Natura 2000 területen előforduló 
élőhelyek (Á-NÉR) aktuális kiterjedésének és elterjedésének felmérése. A 
vizsgálatot a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertana szerint 
végeztük.  

A 2017. évi élőhely-térképezés alapján a Fertőmelléki-dombsor 2563,76 ha 
kiterjedésű területéből 1048,5 ha-t (40,9%) borítanak természetes és 
természetközeli élőhelyek, 470,7 ha-t (18,4%) bolygatott vagy másodlagos 
élőhelyek, 1044,5 ha-t (40,7%) pedig nem természetes élőhelytípusok 
(idegenhonos faültetvények, szántók, szőlők, utak stb.) A területen a gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek (K2; 362,2 ha) és cseres tölgyesek (L2a; 500,0 ha), illetve 
ezek átmenetei fordulnak elő legnagyobb kiterjedéssel. A molyhos tölgyesek (L1; 
73,4 ha) elsősorban a korábbi erdőhasználatok miatt kialakult sekély, köves 
termőrétegű termőhelyeken, míg az üde mészkerülő tölgyesek (K7b; 45,7 ha) 
elsősorban a Felsőrákosi-erdő kristályos pala alapkőzetein, illetve a Szárhalom 
délkeleti részén, vályogos-kavicsos alapkőzeten lévő nem podzolos barna 
erdőtalajokon alakultak ki. Az erdők esetében a sematikus, vágásos 
erdőgazdálkodás és a magas vadállomány jelölhető meg veszélyeztető 
tényezőként. Jelentős az erdőgazdálkodás következtében kialakult másodlagos, 
jellegtelen erdők (RA, RB, RC, RDa, RDb) kiterjedése (374,12 ha), illetve az 
idegenhonos fafajok alkotta ültetvények (S1, S3, S4, S5, S6; 521,6 ha) előfordulása. 
A természetes száraz gyepek közül a felnyíló, mészkedvelő lejtő- és 
törmelékgyepek (H2, 4,86 ha) és az erdőssztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz 
magaskórósok (H4, 9,96 ha) fordulnak elő a területen, a talajviszonyoktól 
függően gyakran egymással átmenetet képezve. A Fertőmelléki-dombsor száraz 
gyepjeinek esetében a felhagyás és a legeltetés megszűnése okozza a legnagyobb 
problémát. A legeltetés megszűnésével a gyepek cserjésednek, helyenként vastag 
fűavar alakul ki, ami ritka, védett fajok (pl. Orchis ustulata, Ophrys insectifera) 
visszaszorulását eredményezi. Az időszakosan elvégzett kaszálások, illetve a 
fűavar égetéssel vagy gereblyézéssel történő eltávolítása lassítja a kedvezőtlen 
folyamatokat. A vízhez kötődő élőhelyek (nádasok, láprétek, magassásosok) 
elsősorban a Kis-Tómalomhoz, illetve a Rákos-patak völgyéhez kapcsolódnak. A 
láprét számos, hazánkban ritka fajnak (pl. Liparis loeselii, Pinguicula vulgaris, 
Dactylorhiza ochroleuca) biztosít élőhelyet, az elmúlt 20 évben végzett élőhely-
helyreállító tevékenységnek köszönhetően állapota érzékelhetően javul 
(aranyvessző és nád visszaszorulása). 
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A Határmenti-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen a 2019-
es élőhely-térképezés során 2253,54 ha került felmérésre. A vizsgált területet 
1069,76 ha-on (47,49%) borítják természetközeli élőhelyek, 522,3 ha-on (23,18%) 
bolygatott vagy másodlagos élőhelyek és 660,77 ha-on (29,33%) nem természetes 
élőhelyek. A Határmenti-erdők alapvetően erdőterület, mintegy 95%-át fás 
élőhelyek borítják. A természetes erdők közül a cseres-tölgyesek (L2a, 699,23 ha) 
és a gyertyános-tölgyesek (K2, 353,21 ha) fordulnak elő legnagyobb 
kiterjedésben. A Csörgető-patak mentén kis kiterjedésben (~12,46 ha) fordulnak 
elő keményfás ártéri erdők (J6). Az egyéb erdőkhöz és fás élőhelyekhez tartozó 
őshonos fafajú fasorok, erdősávok (RA), jellegtelen puhafás és pionír erdők (RB), 
jellegtelen keményfás erdők (RC) és fenyves származékerdők (RDa) összes 
területe 391,2 ha. Az idegenhonos fafajok alkotta erdők és faültetvények (S1, S3, 
S4, S5, S6: 75,4 ha), kiterjedése nem jelentős. A füves területek (E1, OB, OC) 
kiterjedése jelentéktelen (6,92 ha), többségük a vízfolyások vagy utak menti 
keskeny, egykor kaszált, de mára felhagyott jellegtelen gyep. Hasonlóan a 
Fertőmelléki-dombsorhoz a Határmenti-erdők természetes erdeit is a 
természetvédelmi szempontból nem megfelelő módon végzett vágásos 
erdőgazdálkodás veszélyezteti. A termőhelyet gyakran nem figyelembe vevő, 
sematikusan elvégzett gyérítések, bontóvágások és véghasználatok az erdők 
fafajösszetételét és szerkezetét jelentősen átalakítják. A felújításokat a sekély 
termőréteg és a nagy létszámú vadállomány nehezíti. A spontán terjedő akác és 
bálványfa sok területen okoz problémát, elsősorban az erdőszegélyeket és a 
kapcsolódó gyepeket veszélyeztetik. 

Zusammenfasssung 

Die aktuellen Biotopkartierungen der FFH-Gebiete Fertőmelléki-dombsor und 
Határmenti-erdők wurden im Rahmen des Interreg Projekts ATHU002 - 
Vogelwarte Madárvárta 2 gemäß der Methodologie für Biotopkartierung des 
Ungarischen Biodiversitätsmonitoring-Systems vorgenommen. 

Anhand der Biotopkartierung 2017 bedecken aus der 2563,76 ha großen 
Fläche des Fertőmelléki-dombsor natürliche und naturnahe Biotope 1048,5 
Hektar (40,9%) gestörte oder sekundäre Biotope 470,7 Hektar (18,4%) und 
naturferne Lebensraumtypen 1044,5 Hektar (40,7%). Natürliche Wälder werden 
hauptsächlich von Hainbuchen-Traubeneichenwäldern (K2; 362,2 ha) und 
Zerreichen-Traubeneichenwäldern (L2a; 500 ha) vertreten (die mehrerorts einen 
Übergang bilden), eine kleinere Fläche wird von Flaumeichenwäldern (L1; 73,4 
ha) besetzt. Die trockenen, warmen Waldmäntel (M8, 3,03 ha) sind 
ausgesprochen artenreich, bilden oft einen Übergang zu den angrenzenden 
Grasländern. Von den natürlichen Trockenrasen kommen im Gebiet 
Kalkmagerrasen (H2, 4,86 ha) und Waldsteppenwiesen, trockene 
Hochstaudenfluren (H4, 9,96 ha) vor, abhängig von den Bodenbeschaffenheiten 
oft mosaikartig miteinander gemischt.  

Im FFH-Gebiet Határmenti-erdők wurden im Rahmen der Biotopkartierung 
2019 2253,54 ha erhoben, davon sind 1069,76 Hektar (47,49%) mit naturnahen 
Biotopen, 522,3 Hektar (23,18%) mit gestörten oder sekundären Lebensräumen 
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und 660,77 Hektar (29,33%) mit naturfernen Lebensräumen bedeckt. Von den 
natürlichen Wäldern bedecken Zerreichen-Traubeneichenwälder (L2a, 699,23 ha) 
und Hainbuchen-Traubeneichenwälder (K2, 353,21 ha) die größte Fläche.  

Natürliche Wälder werden in beiden Gebieten durch oft ohne Rücksicht auf 
den Lebensraum vorgenommene, schematische Auslichtungen, kleinflächige 
oder totale Kahlschläge gefährdet, die die Baumartenzusammensetzung und 
Struktur der Wälder wesentlich umgestalten. Die Walderneuerung wird oft auch 
durch den dünnen Oberboden und dem hohen Wildbestand erschwert. Im Fall 
der Grasländer sind die Aufgabe der früheren Beweidung und die daraus 
resultierende Anhäufung von abgestorbenem Rasen und Verbuschung die 
Hauptgefährdungsfaktoren. Die sich spontan verbreitenden Robinie und 
Götterbaum verursachen mehrerorts Probleme, gefährden in erster Reihe 
Waldmäntel und die angrenzenden Grasländer.  
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