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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 szemlé-
letesebbé és élvezhetőbbé tenni képekkel, ábrákkal 
és egyéb illusztrációkkal. 
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Mit tehetsz Natura 2000 gazdálkodóként?

Szeretnéd szabálykövetőként 
a kötelező gazdálkodási 
szabályokat betartani?

Tájékozódj a kötelező
 jogszabályi előírásokról 
kiadványunkból, a www.

ferto-hansag.hu/
gazdalkodoknak.html 

weboldalunkról,
illetve igazgatóságunk, vagy 
a Gyeptanácsadói szolgálat 

szakembereinél, akik szívesen 
segítenek információikkal, 

tanácsaikkal!

Szereted a természetet, 
azt óvni és gazdagítani 

szeretnéd?

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

óvhatod őket

A kompenzációs támogatáson 
túl jelenleg további agrár- 

illetve erdészeti támogatások 
érhetőek el, továbbá lesznek 

elérhetőek a támogatási 
rendszer új periódusában is: 

www.palyazat.gov.hu

Gondosan tartsd be
az előírásokat!

A gazdálkodás és a 
mindennapi élet során is 

vedd figyelembe a kiadvány 
javaslatait

Válassz céljaidnak és a terület 
adottságainak megfelelőt 
az önkéntes támogatási 

lehetőségek közül!

Az előírások betartásával 
Natura 2000

kompenzációs támogatást 
igényelhetsz

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

…és mindemellett szeretnéd,
 ha elfogadható jövedelmed 

is származna a földedből?

§ €
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Jogszabály által meghatározott kötelező 
gyepgazdálkodási előírások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.)
 � Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Etv.)
 � NFK-005962/004/2021. számú, 2021.02.15-i dátumú, Nemzeti Földügyi Központ Er-

dészeti Főosztálya által kiadott körzeti erdőterv határozat (Pannonhalmi-Téti erdőter-
vezési körzet)

 � 69/2016. (X. 14.) FM rendelet a 2016. évi körzeti erdőtervezésről, erdőgazdálkodásról 
(Győri erdőtervezési körzet) erdőtervi rendelet előírásai

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.

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

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

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

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

Területalapú támogatás (SAPS)

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás gyepeken

Ökológiai gazdálkodás támogatása

Vízvédelmi célú nem termelő 
beruházások

Natura 2000 kompenzációs 
támogatás erdőterületeken

Erdősítés támogatása

Erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése

Erdészeti genetikai erőforrások 
megőrzése és fejlesztése

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Közjóléti funkciók fejlesztése

Erdészeti technológiákra, erdészeti termékek feldolgozására,  piaci 
értékesítésére irányuló beruházások

Védett őshonos vagy veszélyeztetett állatfajták megőrzése

Agrár-környezetgazdálkodási 
támogatás

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások

Hátrányos területek támogatása

Agrár-erdészeti rendszerek 
létrehozása

Erdő-környezetvédelmi kifizetés

Erdőkárok megelőzése és 
helyreállítása

Zöldítés
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A Gönyüi-homokvidék területéről röviden

A HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
2004-ben került kialakításra 2458 ha-on, amely 2010-ben 423 ha-ral bővült, így jelen-
legi kiterjedése 2881 ha. A terület magába foglalja a gyakorlótér, a lőtér, a Gönyűi-, a 
Bőnyi- és a Herkályi-erdők területét. 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelyek közül a pannon homoki gyepeket, a pannon ho-
moki borókás-nyarasokat és az euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyeseket kell kiemel-
ni. A jelölőfajok közül a magyar futrinka és a homoki nőszirom érdemel említést.

A terület Gönyű, Győr, Nagyszentjános, Bőny, Komárom települések határában fekszik. 

Tudtad?
A magyar futrinka fokozottan védett, szerepel továbbá a Natura 2000 Élőhelyvédelmi Irányelvé-
nek II. sz. függelékében is. Ez a teljesen fekete, kissé zsírfényű rovar a Kárpát-medence őshonos, 
elsősorban homoki gyepekhez kötődő futrinkafaja. Éjszaka aktív, de a nyár végi és őszi napsüté-
ses időszakban nappal is mozog. Párzása és peterakása nyár végén, ősz elején zajlik, ekkor figyel-
hető meg a faj a legnagyobb egyedszámban.
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A Gönyüi-homokvidék története

Története szorosan összefonódik az ember jelenlétével, mivel központi fekvése miatt 
már régóta lakott vidék volt. A települések növekedésével a fokozatosan erősödő em-
beri tevékenységek jelentősen formálták, átalakították a homokvidék képét.

Napjainkban a két legnagyobb egybefüggő természetes terület a 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred által használt győrszentiváni lőtér, valamint a győri gyakorlótér. El-
lentmondásosnak tűnik, hogy pont az ilyen intenzíven használt területeken maradtak 
meg a legszebb élőhelyek. A katonaság által használt területek zárt világa megóvta 
az élőhelyeket a települések terjeszkedésétől, így a beépítéstől, továbbá a művelés-
be vonástól, és az illetéktelenek belépésétől is. Sőt a gyakorlatok során keletkezett 
nyílt felszínek kedvezőnek bizonyultak egyes speciális pionír, mára már megritkult nö-
vények életfeltételeinek biztosítására.

Tudtad?
A Győr környéki homokterületek természeti értékeinek védelme viszonylag későn indult el, az 
első védetté nyilvánítások az 1970-es években a megyei tanácsok révén történtek.  A Győr-Sop-
ron Megyei Tanács három területet, a Gönyűi Henyeboroszlános, a Felpéci Borókás és az Écsi Er-
dei Fenyves Természetvédelmi Területeket, a Komárom Megyei Tanács pedig az Erdőcsárda körü-
li Kocsányos Tölgyes Természetvédelmi Területet nyilvánította  védetté.
A katonai felmérések térképeinek tanúsága alapján a Győr és Gönyű között elterülő homokvidé-
ken a 18. század első felében főként legelőterületek voltak, amelyeket csak ritkás facsoportok 
szakítottak meg. Ennek kis területű, de szemet gyönyörködtető utolsó példáját látjuk napjaink-
ban is a Gönyűi-erdővel szomszédos Ivánháza-pusztánál, amely a homokvidék egyik legfajgazda-
gabb élőhelyegyüttese.
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Vizes és vízhez kötődő élőhelyek

Vízi és vízparti növényzet
Árkok, csatornák, kisvízfolyások sávszerű, sokszor más élőhelyekkel mozaikoló foltjai.
A tömeges állományalkotó fajok (nád és keskenylevelű gyékény) mellett a mederben a hínár-
fajok és a mocsári fajok gyakori kísérők. Sok helyen jellegtelenek a rendszeres kaszálás és me-
dertisztítás miatt. 

A csatorna mentén megtalálhatók olyan fajok, amelyek a homokvidék egykori, természetes 
vízellátottságú korszakának a tanúi. A csatorna kimélyítése ezért nem cél, hanem inkább a víz 
visszatartását kell szolgálnia.

Kékperjés rétek
Homokbuckák közötti mélyedésekben, nedves, kötöttebb talajokon kialakult magas-
füvű rétek, amelyekben meghatározó a kékperje szerepe.
A terület állományai az erősen kiszáradó, fajszegény típusba sorolhatók. Ennek ellenére a kék-
perjések viszonylag ellenállóak a szukcesszióval szemben, cserjésedésük-erdősödésük lassú fo-
lyamat, s a sztyeppréti elemek beszivárgása is inkább csak szálanként történik meg. A meglé-
vő nyílt kékperjés állományok felszíne meglehetősen hepehupás, így legfeljebb kézi kaszálásuk 
lehetséges.

Mocsárrétek
Kissé mélyebb fekvésű, csapadékosabb években időszakosan vízzel borított terüle-
tek. Kaszálás hiányában szárazabb években a magas aranyvessző és a siskanádtippan 
tör előre.
Kezdetben évi kétszeri, a gyomfajok visszaszorulását követően évi egyszeri kaszálása szüksé-
ges. A lekaszált szénát a területről le kell hordani. Kezelés hiányában, illetve a gyakori száraz 
évek miatt a gyomosodás erősödése várható. Kaszálás esetén a degradációt okozó fajok visz-
sza fognak szorulni.
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Száraz gyepek

Nyílt homokpusztagyepek

Igen száraz – szélsőségesen száraz homokfelszínek, homokbuckák felnyíló alacsony 
gyepje. A társulás egyedi, a Kárpát-medence erdőssztyepp növényzetének meghatá-
rozó, fajgazdag tagja. Rendszerint más élőhelyekkel, így homoki szytepprétekkel és 
homoki tölgyesekkel váltakozva alakul ki. Tipikus foltjai általában nem túl nagy mé-
retűek.
Dominánsak a zsombékos-csomós tövű fűfélék, közöttük a nyílt felszíneken vaskos 
tövű, virágos évelők és pionír fajok fordulnak elő. Az edényes fajok mellett megha-
tározó lehet a zuzmó- és mohafajok borítása is. Számos védett faj kötődik az élő-
helyhez. A legszárazabb foltok kivételével egy-egy cserje vagy nyár, akác sarj az állo-
mányok többségében előkerülhet. A termőhelyi szélsőségek miatt az inváziós fajok 
kevésbé érintik.

Természetvédelmi kezelési javaslatok, megjegyzések: A terület jó állapotú, fajgaz-
dag nyílt homoki gyepjeiben legfeljebb óvatos kezelésekre, egy-egy bokor, sarj kivá-
gására, esetleg az avar összegereblyézésére lehet szükség. A másodlagos állományok 
fenntartása már nehezebb feladat, mert a gyomosodás és főként az akác előretöré-
se gyors leromlást okozhat. Itt a legeltetés, kaszálás lehetnek a kezelés módjai, mivel 
ezek megakadályozzák az avar felhalmozódását.
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Száraz gyepek

Homoki sztyepprétek

Száraz-félszáraz homoki termőhelyek többé-kevésbé zárt gyepje, amelyben megtalál-
hatók még a nyílt homoki gyepek fajai és a pannon homoki bennszülött vagy színező 
növényfajok jelentős része is. Más homoki élőhelyekhez hasonlóan a mikrodomborzat 
függvényében rendkívül változatos, mozaikos élőhely alakulhat ki. Állományai rend-
szeresen cserjésednek, nyarasodnak, illetve a viszonylag humuszos termőhely lehetővé 
teszi özönfajok (selyemkóró, magas aranyvessző) megjelenését is, amelyek egyes folto-
kon tömegessé válhatnak. Az őshonos fajok közül a degradációra leginkább a siskanád-
tippan és tarackbúza utal.
Biogeográfiai (vagy másnéven életföldrajzi) jelentősége hasonló a nyílt homoki gyepek-
hez, a terület kiemelt értékének számít.

Természetvédelmi kezelési javaslatok, megjegyzések: A területek kezelésének meg-
oldása az egyik legnagyobb kihívás a gyepek sokfélesége, nagy kiterjedése, termé-
szetvédelmi fontossága miatt. A kezeléseknek a becserjésedést és beerdősödést kell 
célozni, úgy, hogy más közösségek (pl. rovarok) ne sérüljenek. A hagyományos keze-
lési formák közül a juhval történő legeltetés megoldás lehet nagyobb területeken is, 
ez esetben ügyelni kell a túllegeltetés elkerülésére. Kisebb területeken a kézi kaszálást 
kell alkalmazni. Az egész területen gondot jelent az akác és az aranyvessző előretöré-
se. Ezek ellen állományfoltonként specifikus, jól megtervezett fellépéssel (vegyszere-
zés, mechanikai irtás), majd ismételt ellenőrzéssel és visszatéréssel lehet védekezni.
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Homoki fátyolvirág
A szegfűfélékhez tartozó évelő növény. Az előfordulási helytől és kortól 

függően 20-100 cm magas, kevéssé elágazó. Szálas levelei keresztben 
átellenesek. A virágzat sátorozó bogernyő, a virágok fehérek vagy hal-
vány rózsaszínűek. Júniustól augusztus végéig virágzik. Mészkedvelő, 
homokpuszták, homoki rétek, mészkő- és dolomitsziklagyepek, száraz 

tölgyesek, homoki erdeifenyvesek növénye. Védett, természetvédelmi 
értéke 5 000 Ft.

Homoki vértő
Az érdeslevelűek közé tartozó 20-50 cm magas, bozontosan szőrös növény. 

A szár felül ágas, a gyökere fásodó. A levél 3-5 cm hosszú, lándzsás, ép 
szélű, ülő, a tőlevelek hosszabbak. A virág halványsárga. Június elejé-
től augusztus közepéig virágzik. Elsősorban meszes homokpuszták, ho-
moki rétek és legelők, sziklafüves és pusztafüves lejtők, sziklagyepek, 
erdőspusztarétek, legelők, karsztbokorerdők faja, de előfordul homoki 

tölgyesek és erdei fenyvesek, telepített fekete fenyvesek, nyáras boró-
kások tisztásain is. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Borzas csajkavirág
A pillangósvirágúak közé tartozó évelő fajunk. Előfordulási helyétől, ko-

rától függően 10-20-50 cm magas, szára felálló. A levél páratlanul szár-
nyasan összetett, a levélkék keskeny lándzsásak. Az egész növényt 
bozontosan selymes szőr borítja. Virágai csaknem gömb alakú vagy 
hosszúkás tojásdad fejecskében nyílnak, a párta halványsárga. Május-
tól július közepéig virágzik. Mészkedvelő, sziklagyepekben, pusztafüves 

lejtőkön, homokpuszta-, löszpuszta, irtásréteken él. Védett, természet-
védelmi értéke 50 000 Ft.

Pusztai árvalányhaj
Magas termetű (50-70 cm), bojtos gyökérzetű évelő fűféle. Vékony tő-
levelei erőteljes csomókban állnak. Levelei eleinte kisimultak, a virág-
zás végére összegöngyölődnek, kopaszak, fényesek. Késő tavasszal, 
májustól június közepéig virágzik. A talaj mésztartalmára közömbös, 
mészkő- és dolomitszikagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, er-
dőspusztaréteken, homokpusztagyepeken, löszpusztaréteken, irtásré-

teken él. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Tavaszi hérics
A boglárkafélék családjába tartozó 15-30 cm magas évelő fajunk. Szára 

sűrűn leveles, a levelek sallangosak. Sárga virágai 3-7 cm átmérőjűek, a 
sziromlevelek száma 10-30. Csészelevelei szőrösek, zöldesek vagy ibo-
lyásak. Aszmagtermése van. Március közepétől május végéig virágzik. 
Mészkedvelő, száraz, napsütötte pusztafüves lejtők, sziklagyepek, ho-
moki- és löszgyepek, ligetes tölgyesek, irtásrétek növénye. Védett, ter-

mészetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Tömeges védett növényfajok
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Kései szegfű
A szegfűfélékhez tartozó 30-50 cm magas, bokros évelő növény. Vaskos 

gyöktörzséből nagyszámú meddő- és kevés virágos szárat hajt. A szár 
alul heverő, majd felemelkedő, közepétől elágazó, csomói erőtelje-
sen duzzadtak. A levelek átellenes állásúak, kékesderesek, erőtelje-
sen kihegyezett csúcsúak. A virágzat 3-5 virágból áll, melyek fehérek, 
illatosak, a szirmok rojtos szélűek. Virágzási ideje június-szeptember. 

A nyílt homokpusztagyepek, homoki rétek növénye. Védett, termé-
szetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Homoki nőszirom
A nősziromfélék családjába tartozó homoki nőszirom alacsony termetű, 

10-20 cm-es növény. Gyöktörzse vékony, indákat fejleszt. A szár egysze-
rű, levelei keskeny kard alakúak, legfeljebb 15 mm szélesek, szürkészöl-
dek, olyan hosszúak, mint a szár. A virágok a száron rendszerint kettesé-
vel nyílnak, sárgák. Április végén, május elején virágzik. Nyílt homoki és 

löszsztyeppeken él. Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft, emel-
lett Natura 2000 jelölő faj

Méhbangó
A kosborfélékhez tartozó fajunk. Vékony szárú, 20-40 cm magas, tőlevelei 

viszonylag nagyok 6-10 cm hosszúak, 2-3 cm szélesek. Virágai laza 3-10 
virágú fürtöt alkotnak. A virág külső lepellevelei rózsaszínűek vagy fe-
hérek. A két belső, szőrös, ár alakú, zöldes rózsaszín lepellevél jóval 
kisebb a külsőknél. A mézajak barnásvörös, a közepén szabálytalan 
alakú, sárgásbarnás rajzolatot visel, tövénél két rövid, tompa, szőrös 

púpocska nő. Pusztafüves lejtők, láprétek, felhagyott homokbányák nö-
vénye. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

Piros pozdor
A fészkesvirágzatúak közé tartozó, 10-60 cm magas, évelő. A fészekvi-

rágzatok csak nyeles virágokat tartalmaznak, a virág halványlila, vagy 
lilásrózsaszín. A levelek szálasak 1-2 mm szélesek, ép szélűek, a foná-
kon az erek kiállnak. A szár 1-4 fészkű. Májusban és júniusban virág-
zik. Mészkedvelő, sziklagyepek, sztyepprétek, száraz tölgyesek faja. Vé-

dett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft. 

Szártalan csüdfű
A pillangósvirágúak közé tartozó fajunk, mely hosszú karógyökérrel (1 m 

hosszú) rendelkezik, de igen alacsony termetű. Levelei tőállóak, szára 
nincs. A levelek gyakran pirosodnak, levelei páratlanul szárnyasan ösz-
szetettek, sűrűn szőrösek. Virágai élénksárgák, a levelek tövében igen 
rövid nyélen 5-9 virágú csomóban ülnek. Mészkedvelő faj. Homoki ré-

tek, legelők, löszpusztagyepek, mészkősztyepprétek növénye. Védett, 
természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Ritkább védett növényfajok
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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?
 � Szarvasmarhafélékkel történő legeltetés
 � 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: természetszerű, 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 megen-

gedett.

 � A területen trágyadepónia, széna- és szal-

makazlak 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.

A kaszálás bejelentésről bővebben a QR kód beolvasásával lehet 
tájékozódni! 

Kiszorító kaszálás
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További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!

A Gönyüi-homokvidék Natura 2000 részterületeinek elhelyezkedése/részterületei
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További információért látogasson el honlapunkra, vagy keresse fel munkatársunkat!

A Gönyüi-homokvidék Natura 2000 részterületeinek elhelyezkedése/részterületei
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A Gönyüi-homokvidék erdei élőhelyei
A Gönyüi-homokvidék alapvetően füves élőhelyek komplexének tekinthető, azonban 
számos erdőtípusnak is helyet ad, ilyenek pl. a nyílt homoki tölgyesek,  a gyertyá-
nos-kocsányos tölgyesek és az alföldi zárt kocsányos tölgyesek. Ezekben az erdők-
ben értékes fajok élnek, ezek közül kiemelkedő a nagy szarvasbogár, a nagy hőscin-
cér, a szarvas álganéjtúró, a nyíltabb erdőkben a magyar futrinka és a barbársáska. 
Az öregebb erdőállományoknak gazdag a madárvilága, költhet itt többek között a da-
rázsölyv, a sárgarigó, a zöld küllő, és a fekete harkály is.

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

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

A természetes erdő nem csak a természet számára fontos, de olyan hasznos eré-
nyei is vannak, melyek a gazdálkodókat is segítik:
pl. jobban ellenállnak a viharoknak és mérséklik az erős szelek hatását; a helyben 
elpusztuló fásszárúak lebomlásukkal hozzájárulnak a talajképződéshez; nagyobb 
mennyiségű CO2-t kötnek meg és tárolnak; az erdei növényzet és a talaj megszű-
ri a csapadékvizet, megőrizve a jó ivóvíz bázist; ellenállóbbak a betegségekkel és 
a kártevőkkel szemben!
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Erdei élőhelyek: Nyílt homoki tölgyesek
Jellemzése: Ligetes, kocsányos tölgy dominanciájú, vagy tölggyel elegyes nyáras fa-
állományok, amelyek cserjeszintje változó erősségű, a gyepszintben pedig a homoki 
gyepek elemei mellett általános erdei fajok is megjelennek. Legértékesebb faja a fe-
kete kökörcsin. Az állománykép a mikrodomborzattal összhangban alakul, az inkább 
gyepi komponensek a buckatetőkön, az inkább erdei összetevők a mélyebb fekvé-
sű részeken találhatók.
A meglévő kis állományfoltokra a nyílt részek becserjésedése, a lombkoronaszint zá-
ródása a jellemző, ami a ligetes jelleg felszámolódását eredményezi hosszabb távon. 
Ezzel párhuzamosan a mostani nyílt gyepek-cserjések a szálanként tölgy betelepedés-
sel és nyár-sarjtelepek kialakulásával, elindulhatnak a pusztai tölgyes erdőkép felé.

Természetvédelmi kezelési javaslatok, megjegyzések: A terület értékes közösségi 
jelentőségű élőhelytípusa jelenleg kedvezőtlen helyzetű. A kezeléseknek egyrészt a 
meglévő állományok állapotjavulását kell céloznia, az akác-elegy (és az esetleges to-
vábbi tájidegen fajok, pl. ostorfa, eperfa) eltávolításával, az aljnövényzetben pedig a 
selyemkóró és aranyvessző jelenlétének megszüntetésével. Szintén fontos cél a ro ssz 
természetességű, jellegtelen faállományok átalakítása pusztai tölgyessé. Ennek kere-
tében a tájidegen és nem honos fafajok eltávolítása, valamint a túlzottan zárt állo-
mányok kiligetesítése lehet feladat.
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Erdei élőhelyek: 
Gyertyános-kocsányos tölgyesek

Jellemzése: Árnyas, strukturált lombszinttel rendelkező, legalább 80% záródá-
sú erdők, félszáraz vagy üde termőhelyen. A humuszban gazdag talajnak és a vi-
szonylag jó vízellátottságnak köszönhetően kifejezetten jó növekedésűek, akár a 
28 m-es magasságot is elérhetik. A cserjeszint jellemzően gyenge, az erősebben 
cserjés foltok már degradációra utalnak. Az általános erdei fajok meghatározók, 
emellett több hegy- és dombvidéki jellegű üde lomberdei faj is előfordul, sőt egye-
sek állományalkotók.

Természetvédelmi kezelési javaslatok, megjegyzések: A terület értékes közössé-
gi jelentőségű élőhelytípusa jelenleg kedvezőtlen helyzetű. A kezeléseknek a meglé-
vő állományok állapotjavulását kell céloznia, az akác-elegy (és az esetleges további 
táj idegen fajok, pl. erdeifenyő) eltávolításával, a záródás és stabil árnyas erdőbelső 
folyamatos megtartásával. A kis kiterjedésű, a Kisalföld egésze szempontjából fon-
tos, egyedi gyertyános-tölgyes foltok felújítását nem javasoljuk megkezdeni, mert 
megbontásuk esetén az akác és lágyszárú özönfajok előretörését nehéz lenne fékez-
ni, míg az üde erdei lágyszárú szint fajai valószínűleg megritkulnának, vagy eltűnné-
nek. Amennyiben az idősebb tölgy egyedek csúcsszáradnak, az állomány az árnyaló 
elegyfafajok dominanciája irányába eltolódhat, ez azonban természetvédelmi szem-
pontból nem jelent problémát.
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Erdei élőhelyek: 
Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

Jellemzése: A homoki erdősztyepp szukcessziós sor zárótársulása. Kocsányos 
tölgy dominanciájú, legalább 70% záródású tölgyes erdők, vagy legalább jelentő-
sebb tölgy elegyaránnyal rendelkező nyárasok. A humuszban gazdag talajnak és 
a viszonylag jó vízellátottságnak köszönhetően jobb növekedésűek, akár a 25 m-es 
magasságot is elérhetik. A cserjeszint változó erősségű, az állománybelsőben álta-
lában erős. A gyepszintben a homoki gyepek elemei már ritkák, az általános er-
dei fajok meghatározók lehetnek, sőt- egy-egy üde lomberdei vagy ligeterdei faj 
is felbukkanhat. Az állománykép a mikrodomborzattal összhangban alakul, az in-
kább gyepi komponensek a buckatetőkön, az inkább erdei összetevők a mélyebb 
fekvésű részeken találhatók.

Természetvédelmi kezelési javaslatok, megjegyzések: A terület értékes közössé-
gi jelentőségű élőhelytípusa jelenleg kedvezőtlen helyzetű. A természetvédelmi 
kezelési javaslatok megegyeznek a nyílt homoki tölgyesek esetében közöltekkel. 
A kezeléseknek egyrészt a meglévő állományok állapotjavulását kell céloznia, az 
akác-elegy (és az esetleges további tájidegen fajok, pl. ostorfa, eperfa, fenyők) el-
távolításával, az aljnövényzetben pedig a selyemkóró és aranyvessző jelenlétének 
megszüntetésével. Szintén fontos cél a rossz természetességű, jellegtelen faállomá-
nyok átalakítása tölgyessé vagy nyarassá. Ennek keretében a tájidegen és nem ho-
nos fafajok eltávolítása lehet feladat.
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Javasolt előírások

 � Megfelelő állományszerkezet kialakí-
tása à a nevelővágások során az alsó 
lombkorona- és a cserjeszint kialakítá-
sa, a kialakult szintek megfelelő záródá-
sának fenntartása.

 � Fakitermelés augusztus 15. és február 1. 
között.

 � A nevelővágások során az intenzíven ter-
jedő fafajok teljes mértékű eltávolítása.

 � Őshonos fafajú állományok véghasználata 
során átlagosan 5-20% területi lefedett-
séget biztosító élőhelyek visszahagyása, 
lehetőleg az idős állomány összetételét 
jellemző formában.

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

 � Örökerdő üzemmódra való áttérés.
 � Az eredeti talajállapot fenntartása érde-
kében a talaj-előkészítés és a tuskózás el-
hagyása.

 � Az idegenhonos fa- és cserjefajok egye-
deinek eltávolítása során tekintettel kell 
lenni a túlzott mértékű kitermelés okoz-
ta lékesedés elkerülésére a kitermelésre 
kerülő egyedek kijelölésével vagy a kiter-
melt idegenhonos fajok egyedeinek he-
lyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nél-
kül, mesterséges felújítás elvégzésével.

 � Kártevők elleni védekezésnél kímélő tech-
nológiák és célirányos kijuttatás (területi 
lokalizáció, időszak megválasztása: életcik-
lushoz kötött kijuttatás) alkalmazása.

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

Selyemkóró
Észak-amerikai eredetű inváziós faj. Erőteljes növekedésű, vastag gyöke-

rei 1,2-3,8 m-re is lehatolhatnak! Zavart élőhelyek (pl. taposott, szán-
tott, túllegeltetett, erodált talajok) növénye, de tápanyagban feldú-
sult helyeken is megjelenhet. A mechanikai és vegyszeres kombinált 
kezelés jó eredményeket hozhat, ha a közelben nincs újabb termést 
hozó selyemkóró állomány. Sajnos könnyű hibát elkövetni az irtás 

során, pl. a gyökér bolygatásával intenzívebb hajtásképződéssel re-
agál, vagy a gyökerek feldarabolódásával tovább terjedhet a növény.

Fehér akác
Észak-Amerika keleti felén őshonos faj. Napjainkban világszerte az 

egyik leggyakrabban termesztett lombos fafajként tartják számon. Az 
akác, ahol megtelepedett és kedvezőek számára a feltételek, mag-
bankjának és sarjadzó képességének köszönhetően csak hosszú idő 
alatt, nagy nehézségek árán szorítható vissza. Erőteljesen átalakít-
ja környezetét. A mechanikai védekezés csak hosszútávon célrave-
zető. A vegyszeres kezelés esetén a fiatal egyedek lombfakadás utá-

ni permetezését, idősebb egyedeknél a kéreg eltávolítása, gyűrűzése 
után a kenését, a tuskó vágási felületének kezelését javasolják.

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

rült erdészeti és kertészeti céllal. Rendkívül agresszívan terjed, allelo-
pátiás hatásán, árnyékolásán és a talaj nitrogénszintjének növelé-
sén keresztül átalakítja a területek növényközösségét. Leginkább 
száraz gyepekben, bokorerdőkben, homoki gyepekben veszélyes 
özöngyom, de akár épületek, utak hasadékaiban is megteleped-
het, gyorsítva azok állapotának romlását. A talajfelszín bolygatása 
kifejezetten kedvez terjedésének. Tulajdonságai, életképessége kö-

vetkeztében térfoglalása jelentős anyagi ráfordítások árán korlátoz-
ható. Kiváló sarjadzóképessége miatt teljes visszaszorítása kizárólag 

mechanikai módszerekkel szinte lehetetlen.

További információ: www.invaziosfajok.hu

Főbb inváziós növényfajok
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Miért fontos az ellenük való védekezés?
A terület legfontosabb özönfajai a selyemkóró és magas aranyvessző, mindkettő 
bőséges magtermésű, de klonálisan is jól terjedő, tág tűrőképességű faj, amelyek el-
sősorban a gyengébb természetességű gyepekben, nyílt foltokon, talajsebzések he-
lyén jelennek meg, majd tarackolva jobb gyepekbe is behatolhatnak, főként a homo-
ki szytepprétek termőhelyén és állományaiban lehetnek tömegesek.
A lágyszárú özönfajok átalakítják a természetesebb gyepek szerkezetét, kiszorítják 
speciális fajaikat, kedvezőtlen esetben abszolút dominánssá is válhatnak. Amennyi-
ben e fajok másodlagos élőhelyeken (pl. roncsterületeken) telepednek meg, verseny-
társuk szinte nincs, így gyorsan nagy telepeket hozhatnak létre.

Az aranyvessző-dominanciájú, de még értékes fajokat is tartalmazó foltok esetében 
elegendő lehet az ismételt kaszálás. A zárt, másodlagos élőhelyeken létrejött arany-
vesszősökön vegyszeres kezelés, majd a gyep rendszeres kaszálása lehet a cél. 
A selyemkóró csak körültekintő vegyszeres kezeléssel távolítható el, az általa koloni-
zált általában szárazabb gyepeket azonban nem kell kaszálni, csak a rendszeres ellen-
őrzés indokolt faj visszatelepedésének megelőzésére.
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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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Projektek a területen
Az első LIFE projekt a Kisalföldi homokpuszta LIFE:

A „Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése a kato-
nai használatú területeken a Kisalföld térségében” elnevezésű projekt a megmaradt 
gyepek állapotának javítását és helyreállítását célozta a lőtér területén. Ez a Honvé-
delmi Minisztérium, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a Budapesti Erdőgaz-
daság Zrt. és az Aquaprofit Zrt. Együttműködésének eredményeként valósult meg. Si-
kerességét mi sem mutatja jobban, mint hogy megkapta a legjobb Life projekteknek 
járó díjat és ezzel a 2016-2017-es időszak legjobb magyar Life projektje is lett!

GRASSLAND-HU projekt:
2019-ben elindult egy 15 partneres természetvédelmi témájú LIFE Integrált projekt, 
mely 2026 év végéig tart majd. A GRASSLAND-HU a pannon gyepek és azok fajai-
nak védelmére irányuló országos lefedettségű pályázat. A Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság szorosan együttműködve a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.-vel ennek kere-
tében a Kisalföldi homokpusztán, egészen pontosan a 280 ha kiterjedésű gyakorlótér 
területén folytat helyreállítási tevékenységeket. A pályázat keretében 2020. évben 
már megtörtént egy vizes élőhely rehabilitációja, és egy 300 m-es partfal helyreál-
lítása, valamint a terület több részletén zajlanak beavatkozások az itt található ide-
genhonos növények visszaszorítására, mindez azért, hogy a projekt végére a terület 
visszakaphassa egykori képét. A homokvidék, és értékeinek bemutatására termé-
szetfilm készül, amelyben bepillanthatunk abba a katonai tevékenységbe is, melynek 
fennmaradását köszönheti. (Az előzetesként készült egyperces epizódok megtekint-
hetők a FHNPI Youtube oldalán.) A területen a népszerűsítés és ismeretterjesztés je-
gyében a projekt keretében létesült Bucka Barangoló tanösvényt előzetes bejelentke-
zéssel tekinthetik meg az érdeklődők.
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Madárvilág
A gönyűi színes madárvilág kiemelkedő fajai a búbos banka, a gyurgyalag, a parti-
fecske és a lappantyú, melyeket röviden ismertetünk a következő két oldalon.

Tudtad-e, hogy a búbosbanka korhadt 
fák üregeit, harkályok odúit, kőraká-
sokat használ költőhelyként? Ezek hi-
ányában azonban elfoglal mestersége-
sen kihelyezett odúkat is. A Kisalföldi 
homokpuszta területén az MME Kisal-
földi Csoportja és a Szentiváni Madár-
barát Kör évek óta helyez ki odúkat, és 
az ellenőrzések alkalmával egyre ma-
gasabb számú költésről számolnak be. 
A népi megfigyelések számos nevet ag-
gattak a búbos bankára, úgy mint babu-
ka, bugybóka, dutka, sárosbanka, bü-
dös bod, büdösbanka. Utóbbi nevek a 
védekező reakciójuk során ragadt rájuk, 
ugyanis a fiókák veszély esetén bűzös 
ürüléket spriccelnek vélt vagy valós tá-
madójuk felé.

Tudtad-e, hogy a gyurgyalag fészkeit 
homokfalba, löszfalba vájja, ahol rend-
szerint nem magányosan, hanem ún. 
kolóniákban költ? Magyarországi állo-
mánya a 60-as évek mélypontja után 
kismértékben emelkedő tendenciát 
mutat, azért fokozottan óvni kell, mert 
számos veszély leselkedik rá. A méhész-
madárként is emlegetett gyurgyalag fő 
táplálékát nevével ellentétben szitakö-
tők, sáskák, lepkék jelentik, de méheket 
darazsakat is fogyaszt. A Nemzeti Park 
szakemberei azon munkálkodnak, hogy 
az általuk ismert telepek fennmarad-
hassanak, számukra ideális helyen új al-
kalmas élőhelyeket teremtsenek, meg-
védjék kolóniáit.
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Madárvilág
Tudtad-e, hogy a partifecske a pionír 
partfalak egyik legkorábbi hódítója? Ál-
talában élőhelye nyílt vidékhez kötődik, 
ahol elérhető távolságban van folyóvíz 
vagy állóvíz, de jobb, ha kifejezetten ezek 
partfalai állnak rendelkezésére. Ez az ott-
hon azonban időszakos, áprilistól októbe-
rig tart, mert a partifecske vonuló madár, 
a telet Afrikában tölti. Az idő kihasználá-
sa azonban így is tökéletes, hiszen a pár-
választástól/ tojásrakástól a kotlási, kike-
lési és fiókaetetési időszakon keresztül a 
kirepülésig a partfalban, vagy annak kör-
nyékén tartózkodnak. Társas madarak-
ként azonban fontos az élőhely nagysága, 
hossza is, mert kis kiterjedés esetén azok 
a madarak, amelyeknek nem jut hely, to-
vább keresgélve rosszul is megválaszt-
hatják a költőhelyet, csapdába eshetnek 
építési területeken, rézsűk falában.

Tudtad-e, hogy a lappantyú elsősorban 
a nyaras-borókás területek madara? Szí-
nezete és mintázata tökéletesen elrej-
ti ezt a talajon költő madarat. Ráakadni 
azért is nehéz, mert éjszakai életmódú, 
nappal hangtalanul lapít a fészkén, faá-
gon. Territoriális madár, ami azt jelen-
ti, hogy a hímek védik a területüket. Ez 
a hosszútávú vonuló meglehetősen te-
rülethű, sokszor az előző évi költőhelyé-
től néhány méterre fészkel. A földön lévő 
fészket könnyen kifoszthatják a vaddisz-
nók és az olyan éjszakai ragadozók, mint 
a róka, a borz és más menyétfélék. Ere-
deti élőhelyének beszűkülése, feldarabo-
lódása komoly problémát jelenthet szá-
mára a közeljövőben.
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Rovarvilág
A gönyűi rovarvilág még az elmúlt években is tartogatott meglepetéseket a kutatók 
számára is. Tudtad-e „rovatunkban” belepillanthattok ezekbe az érdekes tényekbe!

Tudtad-e, hogy a skarlát bikapókot 
annak ellenére, hogy ilyen feltű-
nő színezetű, csak 2010-ben sike-
rült megtalálni a Gönyűi-homok-
vidéken? Ennek az az oka, hogy a 
mindössze 8 mm-es bikapók rejtett 
életmódú, üreglakó, csak a kóbor-
ló hím egyedeit lehet megfigyelni 
szeptember elejétől október első 
harmadáig. 
Ivari dimorfizmus jellemzi őket, ami 
azt jelenti, hogy a hím és a nőstény 
különbözik egymástól. A hím élénk 
piros potroha négy, négyzet alak-
ban elhelyezkedő fekete pontot vi-
sel. A nőstény nagyobb a hímnél, 
potroha egyszínű fekete. A legérde-

kesebb tény, melyről a magyar nevét is kapta, hogy a hím veszélyhelyzetben fejét le-
szegi, mint a bika, és potrohát magasba tartva próbálja támadóját elijeszteni.

Tudtad-e, hogy a buckabagoly kisalföldi homokpusztán kiemelkedő értéket képvi-
sel? Élőhelye a meleg, száraz, jórészt tölgyesekkel mozaikoló homokpuszta. Jelleg-
zetes színe és mintázata miatt mással össze nem téveszthető ez az éjszakai lepkefaj. 
A gönyüi tanösvényünk is a buckabagoly nevét viseli.
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Rovarvilág
A gönyűi rovarvilág még az elmúlt években is tartogatott meglepetéseket a kutatók 
számára is. Tudtad-e „rovatunkban” belepillanthattok ezekbe az érdekes tényekbe!

Tudtad-e, hogy a sisakos sáska az 
egyik leginkább rejtőzködő rova-
runk? Első megmozdulásáig hi-
hetnénk azt is, hogy csak egy fü-
ves területet nézegetünk, hiszen 
a sisakos sáska mozgásával vagy 
éppen mozdulatlanságával, színé-
vel és alakjával tökéletesen bele-
olvad a környezetébe: nyújtott fej, 
karcsú test, vékony lábak, előre-
merevedő vaskos csáp. Emellett a 
testtartása sem hétköznapi, hiszen 
testét a fűszálakkal párhuzamoson 
tartja. Azonban mozdul a fű, elröp-
pen a sáska, látjuk egy darabig, de amint belehuppan a rétbe, újból eltűnik a szem 
elől. A Fertő-Hanság Nemzeti Park működési területén csupán a kisalföldi homok-
pusztákon találja meg életfeltételeit ez az erősen melegigényes, természetes homo-
ki gyepekhez kötődő faj.

Tudtad-e, hogy a farkasalmalepke a Gönyűi-homokvidék színpompás Natura 2000 
jelölő faja? Nevét tápnövényéről (farkasalmáról) kapta, melyen hernyója él. Erdős-
sztyeppek melegkedvelő lepkéje, amelynek Kárpát-medencei populációi képviselik 
legészakibb és egyben legnyugatibb kolóniáit.
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Tájékoztatás!
Amennyiben szeretne többet megtudni a Gönyüi-homokvidék kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területről, vagy szeretné megtudni, hogy milyen jogai, kötele-
zettségei 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!

Többet szeretnél tudni a képről? Olvasd be a QR kódot!


