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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 alapelvekről, 

valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról (Sopron-Fer-
tőmelléki erdőtervezési körzet)

 � Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet körzeti erdőterve (érvényes: 2015. január 1-től 
2024. december 31-ig)

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

lentős állományának élőhelyén, fokozottan védett területen.
 � Véghasználat során hagyásfákat 0,1-0,3 ha-os csoportokban kell meghagyni őshonos fa-

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

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

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

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

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

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

 � Feketególya, réti sas, parlagi sas, kék vércse kerecsensólyom, uhu, darázsölyv, kis légykapó, fe-
hérhátú fakopáncs, fekete harkály védett, ill. fokozottan védett madárfajok fészke körül fész-
kelési időben 100-400 m-en belül erdőgazdálkodási tevékenységet javasolt szüneteltetni, il-
letve fészkelésre alkalmas nagy koronájú fák, facsoportok, idős fákat meghagyni számukra.

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

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

 � Kövi benge egyedeinek környezetében és farkasboroszlán élőhelyén az erdészeti munká-
latok fokozott elővigyázatossággal végezhetőek.

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

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

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

Területalapú támogatás (SAPS)

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás gyepeken

Ökológiai gazdálkodás támogatása

Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás erdőterületeken

Erdősítés támogatása

Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése

Erdészeti genetikai erőforrások 
megőrzése és fejlesztése

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Közjóléti funkciók fejlesztése

Erdészeti technológiákra, erdészeti termékek feldolgozására,  piaci 
értékesítésére irányuló beruházások

Védett őshonos vagy veszélyeztetett állatfajták megőrzése

Agrár-környezetgazdálkodási 
támogatás

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások

Hátrányos területek támogatása

Agrár-erdészeti rendszerek 
létrehozása

Erdő-környezetvédelmi kifizetés

Erdőkárok megelőzése és 
helyreállítása

Zöldítés
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A Soproni-hegység Natura 2000 terület több tömbből áll össze, egész területe 5264,46 
hektár kiterjedésű. A terület nagy része a Soproni Tájvédelmi Körzet része, a hegységet 
foglalja magába, 1977 óta védettség alatt áll. A védett terület 4889,9 ha, a fokozottan 
védett 701,4 ha. A Tájvédelmi Körzeten kívül területi védettségben részesül még az Ik-
va-menti Természetvédelmi Terület és a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület. 
A Soproni-hegységben egy erdőrezervátum található, a Hidegvízvölgy.

Jelölő élőhelyei 2407,02 hektárt tesznek ki. Területi arányokat figyelembe véve a pan-
non gyertyános-tölgyesek és a szubmontán és montán bükkösök dominálnak. 

További kisebb kiterjedésű, de kiemelkedő értékkel bíró jelölő élőhelyei: a száraz fe-
nyérek, csarabosok; a meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjése-
dett változataik; a kékperjés láprétek; a mocsárrétek; a sík- és dombvidéki kaszálóré-
tek; a hegyi kaszálórétek; a mészkedvelő üde sás- és láprétek; a puhafás ligeterdők; 
a keményfás ligeterdők és a pannon cseres-tölgyesek.

Jelölő fajai: a mocsári teknős, a dunai és az alpesi tarajosgőte, a sárgahasú unka, a 
nagy szarvasbogár, a nagy hőscincér, a díszes légivadász, a sárga gyapjasszövő, a vérfű 
hangyaboglárka, a ritka hegyi szitakötő, a nagy tűzlepke, a kis patkósdenevér, a hegye-
sorrú denevér, a leánykökörcsin és az adriai sallangvirág.

A kiadványban az egyes részterületeket külön mutatjuk be.

A Soproni-hegység Natura 2000
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A Soproni-hegység

A Soproni-hegység kiterjedése 4876,9 ha, de a Natura 2000 területekbe közvetlenül 
belterületek nem tartoznak bele (Hermes, Brennbergbánya, Görbehalom). A jelölő 
élőhelyek kiterjedése 2280,78 ha. A hegységben, ha csak az éghajlati viszonyokat, fő-
ként a csapadék mennyiségét és a  hőmérsékletet vennénk alapul, akkor bükkösöket, 
illetve gyertyános-kocsánytalan tölgyeseket találnánk. Ez azonban nem így van. Ezen 
erdőtípusok mellett még száraz gyepek, kaszálórétek, láprétek, puhafás és kemény-
fás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek is helyet kapnak. Élőhelyeik-
nek természetessége igen változó lehet, melyek főként az erdészeti kezeléstől, az ant-
ropogén hatások távolságától és a nagyvad nyomásától függnek.
Az élőhelyek többsége a növényvilágot tekintve nem túl változatos. Érdekes a nagy-
arányú savanyú talajokat kedvelő fajok, mint pl. a fekete áfonya és fehér perjeszity-
tyó, melyek  beszivárognak a lombos erdőkbe is. A bükkösök inkább a brennbergi, a 
kocsánytalan tölgyesek inkább a városi hegységrészen jellemzők. Ez utóbbi területen 
a mészkerülő tölgyesekkel is rendre találkozhatunk, leginkább a sekély termőrétegű 
lejtőkön. A patakokat égeresek kísérik végig, magas kőrissel vegyülve, valamint több 
védett növényfajjal (struccharaszt, turbánliliom, enyves aszat, stb.). A fenyveseket a 
korábbi, főként sarjaztatott erdők helyére a XIX. század második felétől mestersége-
sen telepítették. A luc-, erdei- és kisebb részben jegenyefenyőt egyaránt ültették önál-
ló társulásalkotóként és elegyes erdőkbe, míg a vörösfenyőt csak elegyesen keverték a 
bükkel, jegenyefenyővel, szelídgesztenyével.

További információk az erdei 
értékekről itt érhetők el:
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A soproni erdők típusai

Üde lomboserdők
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek 

A hegység meghatározó erdőtípusa. 
A korábbi erdőélés (korábbi túlzó erdő-
használat) a gyertyán számára kedvező 
volt, a bükk mai alacsony területaránya 
főleg ezzel magyarázható. Természetes-
ségük a több évszázados rossz gazdálko-
dási gyakorlatok hatására közepesnek, 
vagy rossznak mondható. Ez a szegényes 
fafaj-összetételükben és a lágyszárú szint 
jellegtelenségében mutatkozik meg. 
A felújítási stádiumban sokszor túlgyérí-
tettek az erdők, s már ekkor erősen siska-
nádasak, szedresedők. Állományukra az 
erős kontroll jellemző, kevés helyen lát-
hatunk spontán folyamatokat (pl. több-
korú erdő idős fákkal).

Mészkerülő gyertyános-tölgyesek 

Hegyhátakon, domboldalak, hegyolda-
lak meredek letörésein kis kiterjedéssel, 
de jellegzetesen ismétlődő foltokon je-
lennek meg, sekély termőrétegű talajo-
kon. Területi arányuk valószínűleg régen 
magasabb volt, de a másodlagosan elsa-
vanyodott, felnyílt állományok többsége 
visszaalakult zárt gyertyán- vagy bükke-
legyes erdővé. Tetőhelyzetű állományaik 
kialakulása részben a korábbi kíméletlen 
erdőéléssel, erózióval van összefüggés-
ben. A mai átmeneti állományok jó része 
is ezen az úton jár. Tipikus foltjaik stabil 
állományok. A fenyvesítés korábban so-
kat rontott állapotukon.

Bükkösök

A hegység egyik potenciális növényzeti típusát a nyugat-dunántúli bükkösök jelentik. 
Ezek főként a brennbergi hegységrészben jellemzők, azaz Brennbergbánya és Gör-
behalom vonalig, ettől keletre inkább már csak hűvös hegyoldalakon és völgyekben 
vannak állományai. Mészkerülő bükkösök is vannak a területen, ezek kiterjedése ki-
csi, önmagukban nem fordulnak elő. Itt a bükk domináns, és talajfelszínén acidofil ki-
búvások jellemzőek. Mindez az erdők gyepszintjének fajaira is kihatással van.
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Láp- és ligeterdők
Láp- és mocsárerdők

A Nyíres nevű területrész környékén két kisebb folt ismert. Időszakosan, vagy állan-
dóan vízzel borítottak, pangó jellegűek. Hegység szinten unikális, fokozott védelem-
re érdemesek.

Égerligetek

A szélesebb völgyaljak, szivárgóvizes völgylábak értékes, fajgazdag állományai (lásd 
illusztráció). Az 1950-es évekig csak kisebb kiterjedésű állományaik voltak, főleg a 
keskenyebb, rétgazdálkodásra kevéssé alkalmas völgyekben. Ezt követően részben 
spontán, részben telepítéssel kiterjedésük megtöbbszöröződött.
Fiatalabb korban az égeresek többé-kevésbé elegyetlenek, idősebb képviselőik vál-
tozatosak és jóval elegyesebbek. Jellemző, hogy legalább a patakvölgyes kisebb há-
tai, illetve oldalai bükkösökre jellemző fajokkal feldúsulnak. Számos égerligetben a 
réti elemek ma is jelen vannak, ami egyrészt alátámasztja a réti eredetet, másrészt 
pedig arra utal, hogy sok réti faj eredetileg a ligeterdők növénye volt.

Cseres tölgyesek

Kis kiterjedésű cseres-kocsánytalan töl-
gyes foltok vannak a területen. Kialakulá-
sukra jellemző, hogy mészkerülő jellegű 
füves tölgyes helyén vagy félszáraz gyertyá-
nos-tölgyesek ligetesedésével jönnek létre.

Zárt mészkerülő tölgyesek

Tölgyes vagy bükkös régióban, szélsősége-
sen savanyú talajokon kialakult, rendsze-
rint gyenge-közepes növekedésű erdők. 
A lombkorona uralkodó faja a kocsányta-
lan tölgy, a gyepszintben pedig dominál-
nak a mészkerülő lomberdei fajok.

Fényben gazdag tölgyesek

A soproni erdők típusai

Tudtad?
A Soproni-hegység egyik jelö-
lő faja a ritka (vagy balkáni) he-
gyiszitakötő, ami a szomszédos 
Burgenlandból lett leírva 1979-
ben. Azóta a régió számos pont-
ján előkerült, nálunk jelentős ál-
lománya él.
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A terület jellegzetes, máig használt fás legelő, amely a védett Harkai-kúpot összeköti a 
Soproni Tájvédelmi Körzettel. 150-200 éves, hatalmas méretű, mutatós és morfológia-
ilag is igen változatos molyhos tölgyei, csertölgyei, kocsányos és kocsánytalan tölgyei 
nemcsak tájképi értékek és természeti emlékek, de génrezervációs és diverzitásvédelmi 
szempontból is jelentősek. A területen lévő kis erdőfoltok döntő részben szintén az egy-
kori tölgyerdő maradványai, néhány igen idős faegyeddel. Értékes a Brand-majorhoz 
vezető út mellett fennmaradt idős vadgesztenye fasor és a major melletti kis mocsár-
tölgy csoport is. A terület jelentős állatvilágnak ad otthont és táplálkozóhelyet: odúlakó 
madarak, denevérek, xilofág rovarok, ragadozó madarak.

A kiterjedése (111,69 ha) ellenére mindösszesen 3,05 ha jelölő élőhely, ez a szálkaper-
jés-rozsnokos xero-mezofil gyep és hegyi kaszálórét típusa. Ez a kis kiterjedés nem je-
lenti azt, hogy a fás legelő nem jelentős természetvédelmi szempontból, de a kezelésé-
re nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Fáit pótolni kellene, az alatta lévő legelőgyomot 
ritkítani, az egérárpás, toklászos füveket kiszedni, hogy az állatok tudják legelni, és ne 
terjedjen tovább a területen. Az alul- és túllegeltetést is kerülni kell.

A Harkai fás legelő

Tudtad?
A fokozottan védett kék pattanóbogár 

kizárólag csak az idős, tövén odvas 
fák üregének mélyén fejlődik. Kék pattanóbogár
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A Harkai-plató a Harkai fás legelő és a Soproni-hegység között meghúzódó sáv, amely 
főként füves területeket foglal magába. A Harkai-plató kiterjedése 85,03 ha, ebből 
40,59 ha jelölő élőhely. A Natura 2000 jelölő élőhelyek közül egy folt a puhafás lige-
terdőkhöz , kettő folt a kékperjés láprétek típusába tartozik, a legtöbb pedig a terü-
let jellegéhez jól igazodva a hegyvidéki kaszálókhoz tartozik.

A Gida-patak mentén lehet nedvesebb cserjés-fás élőhelyeket találni. Sajnos ter-
mészetességük közepes vagy rossz kategóriába sorolható. Elrejtve azonban találha-
tunk még kis kiterjedésű, jó természetességű kékperjés láprét foltokat.

Veszélyeztetettsége főként a város közelségének köszönhető: az állandó jellegű tapo-
sásnak (ember és állat egyaránt, utóbbiak főként a legelő juhok), az erős bolygatás-
nak (közmű kiépítése, nagyobb környezeti terheléssel járó rendezvények, taposás), a 
pionír cserjések terjeszkedésének és az adventív facsoportok jelenlétének.
A korábban valószínűleg rövid füvű, félszáraz rétek ki vannak téve a túllegeltetés ve-
szélyének (intenzív lótartás).

A Harkai-plató

Tudtad?
A sárga gyapjasszövőnek elsősor-
ban a szórtan előforduló köké-
nyek, galagonyák, vadkörték biz-
tosítanak élőhelyet és táplálékot. 
Ezek hiányában nem tud megte-
lepedni, vagy a cserjék teljes el-
távolításakor kipusztul. A faj állo-
mányainak megőrzése érdekében 
a szórt cserjék megőrzése kiemel-
ten fontos!

13



A Harkai-Kúp

Tudtad?
Hilltoppingnak, avagy dombtetőzésnek nevez-
zük azt a viselkedést, amikor bizonyos lepkefa-
jok hímjei a táj egy kimagasló pontján össze-
gyűlnek a nőstények kegyeiért versengeni.

A Harkai-kúp területe közel 54,48 hektár, látványos, „tanúhegyszerű” kiemelkedése 
ellenére mindösszesen 276 méter a tengerszint feletti magassága. Ősi metamorf kris-
tályos kőzet építi fel. A felhagyott kőfejtőkben jól lehet tanulmányozni a gneisz és a 
csillámpala megjelenési formáit. A kúpot főként extenzíven művelt szőlők, valamint 
felhagyott szőlők veszik körül. Utóbbi számos természetvédelmi értéket hozhat magá-
val, megfelelő természetvédelmi kezelés által. Növénytani és állattani értékei kiemelke-
dőek. Szigetszerű megjelenése miatt ökológiai folyosóként működik és működhet a jö-
vőben. Ennek fontossága abban is rejlik, hogy a Harkai-kúp egyfajta átmenetet mutat a 
Soproni-hegység és a Fertőmelléki-dombság között. 

Növényzetében kiemelkedők a száraz tölgyesek. A molyhos tölgyesei viszonylag ösz-
szefüggők és homogén állományt alkotnak, többféle típust képviselnek. Természetes-
ségük kiváló, azaz szentély jellegű élőhelyeknek kell tekinteni. A csarabosok kiterjedé-
se igen kicsi, de nagyon értékes élőhelyek, továbbá a száraz gyep szintén kiemelkedő 
növénytani szempontból.
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Szárazabb gyepek védett növényfajai

A leánykökörcsin és a fekete kökörcsin 
a boglárkafélék családjába tartozó, 
kora tavasszal virágzó növényeink. 

Legegyszerűbben virágzáskor különíthetők 
el. A leánykökörcsin virága felálló, míg a 
fekete kökörcsiné bókoló, harang alakú.

Élőhelyeik sziklagyepek, lejtősztyeppek, 
bokorerdők, lösz- és homoki gyepek, 

melyekből csupán a jó természetességi 
állapotú gyepekben tudnak megmaradni.

A szártalan bábakalács könnyen felismerhető 
fészekvirágzatú növény. Termete 

alapján meglehetősen alacsony, levelei 
szúrósfészekpikkelyek ak, virága 3-5 cm, 

melyet ezüstös vesznek körbe. 
Élőhelyei hegyvidéki gyepek, legelők, ahol 
nyár végén virágoznak. Az elszáradt virág 

azonban sokáig megmarad a fűavar között.
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A Sopron környéki rétek 
(Az Ikva-menti és a Liget-patak menti természetvédelmi terület, 

a Harkai nagy rét)
A gyepek kiterjedése a Soproni-medencében folyamatosan csökkent. Értékességüket, il-
letve megőrzésük szükségességét csak az 1980-as években ismerték fel. A Liget-patak, il-
letve az Ikva-patak mentén megmaradt láp- és mocsárrétek egy részét Sopron városa 
1999-ben helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánította.
A Harkai nagy rét a Soproni Tájvédelmi Körzet része. Legnagyobb területe a Kecske-pa-
tak és a Gida-patak között helyezkedik el. Ezek a részek a legértékesebbek. 32,8 hektá-
ros területéből 21,32 ha jelölő élőhely. Ezek főként ártéri mocsárrétek, kékperjés lápré-
tek, puhafás ligeterdők.

Az Ikva-menti természetvédelmi terület
A Natura 2000 jelölő élőhelyek közül a kissé magasabb térszinteken a sík- 
és dombvidéki kaszálórétek, az üdébb élőhelyeken pedig az ártéri mocsár-
rétek és kékperjés láprétek terülnek el. A növényzete egyes részeken jobb 
természetességű, míg másokon fajszegényebb. Ennek és a korábban tör-
tént felszántásnak ellenére a szibériai nősziromnak szép állománya él az 
ÉNY-i területrészen. A terület maradvány jellege miatt kiemelkedő az élő-
világ szempontjából, és menedéket nyújt sok növény- és állatfaj számára.

A Liget-patak menti természetvédelmi terület
Az Ikva-menti TT-hez hasonlóan itt is a magasabb térszintek uralkodó élő-
helyei a kaszálórétek, az üdébb élőhelyeken pedig az ártéri mocsárré-
tek és a kékperjés láprétek osztoznak. Megjelenik azonban egy új típus: 
a mészkedvelő üde láp- és sásrétek kategóriája is. Az élőhelyek változá-
sának nyomon követésével a legszembetűnőbb a kaszálórétek állapotá-
nak gyökeres megváltozása, fajainak csökkenése. Ez az állattartás és a ka-
szálások elmaradásának, valamint a klímaváltozás hatásának róható fel.

Tudtad?
A magyar tarsza harkai 
Kecske-patak közeli élő-
helye a legtipikusabb 
magyarországi élőhelye. 
Ez egy kaszálórét-mo-
csárrét élőhelykomplex, 
ami kétszikűekben gaz-
dag, heterogén szerke-
zetű, jó állapotú össze-
függő gyepterület.
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Rétek védett növényfajai

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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További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!

A Soproni-hegység Natura 2000 terület  elhelyezkedése/részterületei
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További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!

A Soproni-hegység Natura 2000 terület  elhelyezkedése/részterületei
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Kezelési elvek 
Kaszálórétek/szárazabb gyepek

M i é r t ?
A Sopron környéki gyepeken több helyen még ma is találkozhatunk legeltető  állattar-
tással (főként juhok és lovak). A nem megfelelő legeltetés azonban a természeti érté-
kekben gazdag élőhelyek degradálódását okozza, ezért az előírásoknak megfelelően 
és körültekintően kell eljárnunk ezekben az esetekben.
A nem legeltetett gyepek a fűavar felhalmozódásának, ezáltal az eljellegtelenedésnek 
és a fokozatos cserjésedésnek vannak kitéve, ami szintén megszüntetheti az élőhe-
lyeket. Itt a kaszálásnak van létfenntartó szerepe.

H o g y a n ?
Három lehetőség áll előttünk. Megfelelő, jól kiválasztott legeltetési vagy kaszálási 
módok, illetve ezek együttes alkalmazása a természeti értékek előtérbe helyezése 
mellett.

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. Ezen felül a létrejöttében 
és fennmaradásában szerepet játszó állattartást is.
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A természetvédelmi cél a változatos, 
jó természetességű rétek fenntartása megfelelő 
vízellátás biztosításával, mozaikos  kaszálással 

és/vagy legeltetéssel

Kezelési elvek 
Kiszáradó és üde láprétek, mocsárrétek

Facsoportok, cserjesávok

Kaszálatlanul hagyott búvó- és 
magszóró területek

M i é r t ?
A Soproni-medencében egykor nagy ki-
terjedésű rétek lehettek, fasávokkal, fa-
csoportokkal. A magasabban fekvő, köny-
nyebben művelhető területeket korán 
felszántották, az 1700-as évek végén már 
csak a mélyebb területeken lehetett ka-
szálókat vagy legelőterületeket találni.

H o g y a n ?
Extenzív legeltetéssel és kaszálással meg-
előzhető a rétek becserjésedése és az 
özönnövények előretörése. A területen fi-
gyelni kell a túllegeltetés veszélyére.

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.

Tudtad?
A nagy tűzlepke tápnövényei a különbö-
ző lórom fajok. Egy-egy kora nyári és nyá-
ri nemzedéke fejlődik. Melegebb és jó vízel-
látottságú területeken nem ritka a kora őszi 
nemzedék sem.
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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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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 

szalmakazlak nem helyezhetők el.

 � Évente egy kaszálás javasolt
 � Dobkasza és talaj meghajtású rendsod-
ró, rendkezelő használata nem megen-
gedett.

 � 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. A kaszálá-
sok 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 madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a 
betakarítás, illetve a kaszálás felfüggesztése, és haladéktalanul a nemzeti park igazga-
tóság értesítése, munkatársainak javaslata alapján a talált fészek körül 0,5-1 hektáros 
védőterület kialakítása.

Kiszorító kaszálás
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Kezelési elvek 
Szőlők és mezsgyék

Természetvédelmi szempontból legjelentősebb fajok inkább a szőlők mellett húzódó 
mezsgyéken fordulnak elő (kökörcsinek, tavaszi hérics, orchideák, lepkék) ott, ahol az 
emberi beavatkozás már minimális.
Azonban sokat tehetünk azért, hogy gazdag élővilágú, szőlőtermesztést támogató 
hasznos fajokban bővelkedő szőlőültetvényünk legyen:

 � Alkalmazzunk előrejelzésen alapuló növényvédelmet
 � Helyezzünk ki madárodúkat, létesítsünk ízeltlábú búvóhelyeket
 � Ne alkalmazzunk légi növényvédelmet, vagy  tápanyagutánpótlást
 � A gyomirtást ne vegyszeresen végezzük, azt csak az inváziós fajok mechanikai irtá-
sának kiegészítéseképpen használjuk

 � Különösen sokat tehetünk a biológiai sokféleség megőrzése és a szőlő egészsége/
minősége érdekében, ha vetett sorközt alkalmazunk, mely állhat fűfélékből, de 
speciálisan ilyen célra kifejlesztett keverékből (virágzó és nem túl magasra növő 
honos növényekből, pl. „Élő sorköz” magkeverék). Az évi egyszeri kaszálását mag-
hozás után kell elvégezni.

További javasolható előírások
 � Új létesítésnél lejtőre merőlegesen alakítsuk ki az ültetvénysorokat
 � Hosszabb távon extenzívebb gazdálkodásra vagy az ökogazdálko-

dásra térjünk át, vagy alakítsuk gyeppé a területet (termőhelyre 
jellemző őshonos fajokkal)

 � Részesítsük előnyben a hagyományos fajtákat
 � Energetikai ültetvényt semmiképpen se telepítsünk

Kedvezőbb vízháztartás,

talajszerkezet és talajélet,

több hasznos rovar
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Az intenzíven mű-
velt gyümölcsösök-
ben jellemzően a 
gyümölcsöst szegé-
lyező mezsgyék bő-
velkednek természeti 
értékekben a szőlőül-
tetvényekhez hason-
latosan. 
A gyümölcsösök ex-
tenzív kezelésével, a 
javasolt gyepgazdál-
kodási előírások fi-
gyelembevételével 
gazdagabb élőhelyet 
hozhatunk létre, ahol 
gyümölcsfáink is vé-
dettebbek lehetnek a 
kártevőkkel szemben.

Gyepgazdálkodás a sorok között
Legeltetéssel és/vagy kaszálással hasznosítsuk a fák közötti terü-
letet, a Natura 2000 gyepekre vonatkozó kezelési előírások betar-
tása javasolt.

Kaszáláshoz
10-15% kaszálatlan terület hagyjunk parcellánként, minden ka-
szálásnál eltérő helyen.
A becserjésedett, elakácosodott foltokat alakítsuk vissza gyeppé.
Az inváziós gyomokat virágzásban kaszáljuk le és az erősen fer-
tőzött foltokon sokkoló kaszálást végezzünk évente legalább há-
romszor.
Felülvetés, kiszántás nem megengedett.

Legeltetéshez
Készítsünk legeltetési tervet és egyeztessük a nemzeti park igaz-
gatósággal, csakúgy mint az éjszakázóhelyek, ideiglenes karámok 
helyének meghatározásakor.
Javasolt a 0,1-0,2 ÁE/ha legeltetési sűrűség tartása,évente tisz-
títókaszálás végzése, valamint legalább 10 cm-es gyepmagasság 
biztosítása.

Extenzív ültetvényműveléshez
Madárodúk kihelyezése, ízeltlábú búvóhelyek létesítése.
Növényvédelmi előrejelzés alkalmazása.
Légi növényvédelem mellőzése.
Hagyományos fajták alkalmazása.
Ökológiai gazdálkodásra való áttérés.

Kezelési elvek 
Kaszálógyümölcsösök, szelídgesztenyések
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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 művelt szőlők, gyümölcsösök és szántók (csupán néhány 
jellegzetes szántófolt van a területen) közötti fasorok, mezsgyék összekapcsolják a természetes  
élőhelyeket (erdők, mezők, rétek) egyfajta folyosót biztosítva az intenzív használatú területeken.

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

 � Korábban a szántóföldek közötti földutak mentén fasorokat telepítettek, melyek mára 
megkorosodott fákból állnak.  

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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Javasolt előírások 
Erdei élőhelyek

 � 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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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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Nem védett területeken
A 2009. évi, az erdőről, az erdő védel-
méről és az erdőgazdálkodásról szóló 
XXXVII. törvény értelmében állami er-
dőben mindenki csak saját szükség-
leteinek megfelelő mennyiségű (NEM 
VÉDETT) gombát, gyógynövényt gyűjt-
het külön engedély nélkül.
Ennek mértéke nem haladhatja 
meg naponta a 2 kg/fő-t.

Védett területeken
Külön törvényi előírás vonatkozik a vé-
dett természeti területen (pl. termé-
szetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, 
nemzeti park) való gyűjtésre. Ebben az 
esetben bármilyen kis mennyiség sze-
dése csak a természetvédelmi hatóság 
engedélyével lehetséges. A természet-
védelmi engedély beszerzése a gyűjtő 
feladata.

Erdei gyűjtés szabályai

Tudtad?
A vargányák közül négy fajjal (bronzos, vörösbarna, ízletes, nyári) találkozhatunk Magyarországon, 
melyek közkedveltek étkezési szempontból. A leggyakoribbnak számító közülük az ízletes vargánya, 
mely savanyú talajú hegy- és dombvidéki lomb- és fenyőerdeinkben fordul elő júniustól októberig. 
Kedvező időjárási körülmények esetén nagy mennyiségben is találkozhatunk vele. Kalapmérete egé-
szen hatalmas is lehet, elérheti akár a 40 cm-es átmérőt. Termőrétege csöves, mely kezdetben fe-
hér, később zöldessárga lesz. A tönkön hálózatos erezet figyelhető meg. Sokszor légyölő galócával 
„karöltve” lelhető fel.
EHETŐ, árusítható. Jó ízű, és illatú gomba. A fogyasztásra gyűjtött gombát minden esetben mutas-
suk meg gombaszakellenőrnek, megelőzve ezzel a gombamérgezést!
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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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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.

Az ellene való védekezés a jelenleg ismert módszerekkel nehézkes. 
Visszaszorítása kizárólag  mechanikai úton nem lehetséges, vegysze-

res irtása a vizek mentén való terjedése miatt nehézségekbe ütközik.

császárfa
Kelet-Ázsiából származó fafaj, melyet kezdetben hazánkban csak par-

kfaként ültettek, de mára természetes élőhelyeken egyre gyakrab-
ban megjelenik. 
Termései tojás alakúak, hegyes végűek. Magvai aprók, könnyen ter-
jednek szél és víz útján. Intenzíven sarjad gyökérről és tuskóról is.
Visszaszorítása fizikai irtással (fiatal korban kihúzni) lehetséges. Ter-

jedésére a megelőzés módszere lenne a legideálisabb

Bálványfa
Eredetileg Kelet-Ázsia fafaja, Hazánkba szándékos betelepítés útján ke-

rült erdészeti és kertészeti céllal.
Rendkívül agresszívan terjed, allelopátiás hatásán, árnyékolásán és 
a talaj nitrogénszintjének növelésén keresztül átalakítja a területek 
növényközösségét. Leginkább száraz gyepekben, bokorerdőkben, 
homoki gyepekben veszélyes özöngyom, de akár épületek, utak 
hasadékaiban is megtelepedhet, gyorsítva azok állapotának romlá-
sát. A talajfelszín bolygatása kifejezetten kedvez terjedésének.

Tulajdonságai, életképessége következtében térfoglalása jelentős 
anyagi ráfordítások árán korlátozható. Kiváló sarjadzóképessége miatt 

teljes visszaszorítása kizárólag mechanikai módszerekkel szinte lehetetlen

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 Soproni-hegység kiemelt jelentőségű ter-
mészetmegőrzési területről, vagy szeretné megtudni, hogy milyen jogai, kötelezett-
ségei és támogatási lehetőségei vannak a saját tulajdonában lévő földeken,  akkor 
keresse bizalommal munkatársainkat, akik az újonnan (2021-ben) megalakult Gyep-
védelmi Tanácsadó 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!


