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Előszó 

A XXI. századra az emberi tevékenység olyan mértékben rányomja a bélyegét a földi ökológiai rendszerek 

működésére, hogy a negatív hatások egyre nyilvánvalóbbá válásával elengedhetetlenné vált egy szemléletváltás 

a természeti erőforrás hasznosítás, és ehhez kapcsolódóan az élőhelyek kezelése tekintetében is. Jelen 

jegyzetben nem cél az egyes élőhely-típusok összes (intenzív és extenzív) kezelési formájának áttekintése. Ilyen 

terjedelmi keretek között csupán arra vállalkozunk, hogy a természetvédelmi mérnök mesterképzésbe nem 

egyenes ágról érkező hallgatók számára az élőhely-kezelési részletes diszciplínákból egy áttekintő, elsősorban a 

természetvédelmi megközelítést alapozó összegzést nyújtsunk. Ennek megfelelően nem foglalkozunk a 

szántóterületek és a lakott területek kérdéskörével, hanem a három hazai természetszerűnek tekinthető élőhely-

típus kapcsán kívánunk élőhely-rendszertani áttekintés, rövid élőhely történet, problémafelvetés és 

természetvédelmi szempontú kezelési módok bemutatásával a témakörhöz kiindulási alapot nyújtani. Az egyes 

fejezetek végén megadott felhasznált és ajánlott szakirodalmak további elmélyülést szolgáló forrásokat 

jelentenek. 
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1. fejezet - 1. Élőhely-kezelés 

1. 

Az ember a természeti erőforrások hasznosítása során extenzív, vagy intenzív formában végzett hasznosítási, 

gazdálkodási tevékenységével gyakorolhatja az egyes élőhelyek komplex használatát. Ilyen lehet például a 

rekreációs célú horgászati, vadászati és üdülési hasznosítása egy vizes élőhelynek, vagy erdőterületek esetén a 

fahasználat melletti egyéb erdei haszonvételi formáknak (erdei gyümölcsök gyűjtése, vadászat, kirándulás, 

mészégetés, stb.) a végzése. Amennyiben célzottan egy vagy néhány biológiai vagy élettelen erőforrás 

kiaknázása történik meg, akkor pedig ezen keresztül gyakorol hatást az egyes élőhelyek, és az élőhelyek 

hálózatából felépülő komplexebb ökológiai rendszerek működésére. Ezek a közvetlen, vagy közvetett 

hasznosítási formák megkövetelték, és megkövetelik a természeti erőforrások megjelenési és globális ökológiai 

rendszerekben gondolkodva a fennmaradási helyét jelentő élőhelyek valamilyen mértékű és célú kezelését. Ez 

nem csak a biotikus források pl. hasznosítható vadállomány, halállomány, vagy legeltetést lehetővé tevő 

gyeptermés, kitermelhető faállomány, azaz biológiai produktumok kapcsán igaz, hanem komplex folyamatokon 

keresztül ezen élőhelyek és élőhely-komplexumok tartják fenn az életfeltételt jelentő termékeny talajt, 

fogyasztható vizet, tiszta levegőt és egyéb élettelen környezeti tényezőket. 

2. 1.1. A természetvédelmi célú élőhely kezelés 
szükségessége 

Az ember pusztán biológiai lényből társadalmi lénnyé alakuló evolúciója során a természeti erőforrásokat, az 

élővilágtól addig megszokottól jelentős mértékben eltérő módon, egyre gyorsuló ütemben és egyre inkább 

fenntarthatatlan módon hasznosította. Napjainkban sokszor emlegetik a valamikori édeni állapotokat, amikor az 

ember modern eszközök nélkül még természetkímélő módon hasznosította ezeket az erőforrásokat. Ne 

feledkezzünk meg azonban arról, hogy az ember mindig is használta és kihasználta ezeket az erőforrásokat. Ha 

végignézzük az emberi történelmet, sok-sok olyan társadalommal, kisebb vagy nagyobb civilizációval 

találkozunk, amely önsorsrontó döntéseket hozott, megszüntette saját létfeltételeit, és ennek következtében 

eltűnt az élet színpadáról. Ahol az ember megjelent, ott majdnem minden esetben nagytestű fajok kihalását, az 

élővilág fosszilis leletek alapján is kimutatható átalakulását hozta magával. Sokszor tekintjük a természeti 

erőforrásokat bölcsen hasznosítónak a hagyományos paraszti kultúra tájhasználatát. Tény, hogy az akkori 

extenzív gazdálkodás fenntarthatónak bizonyult, ellentétben a mai intenzív módszerekkel szemben. Ugyanakkor 

ne áltassuk magunkat, ezen elődeink sem voltak bölcsebbek nálunk, csak éppen mások voltak a lehetőségeik, és 

nem tudták magukat olyan mértékben kivonni a természetes populációszabályozási mechanizmusok alól, ahogy 

napjaink embere kivonja magát. Rá voltak kényszerítve a tájat, az azon belüli élőhelyeket, és a benne lévő 

természeti erőforrásokat fenntartható módon, önmegújulásra képes állapotban tartva hasznosítani, mert a táj adta 

határokon túlmutatóan nem igazán volt lehetőségük külső források bevonására. Tehát a létfeltételt jelentette a 

megújulás biztosítása. A XX. századi globalizált társadalomban élő ember a lokális és regionális erőforrás 

hasznosítás kapcsán azért felejthette el ezt a kényszert, mert forráshiány esetén a világ másik végében jelenlévő 

forrásokhoz is hozzá tudott jutni. Ugyanakkor ez csak a probléma magasabb léptékre helyezését jelenti, 

merthogy a Föld határai végesek, ezért az erőforrások globális szinten csak megújulni képes állapotot hagyó 

hasznosítás esetén biztosíthatják az emberiség számára a fennmaradást. Ráadásul az ember erre a globális 

hatásszintre lépve nem csak a saját, de az élővilág jelentős részének, ha nem az egészének a létfeltételeivel is 

játszik. A nagyobb térléptékbe helyezett erőforrás hasznosítás azt is jelentette, hogy a negatív hatások jelentős 

időbeli késéssel válnak érzékelhetővé, napjainkban azonban már teljesen nyilvánvalóak. Ma ott tartunk, hogy 

nem igazán tudjuk azt megmondani, hogy a kifejtett tevékenységünk negatív hatásai visszafordíthatóak e, de az 

biztos, hogy változtatnunk kell, mert az világosan látszik, hogy ez az út zsákutca. Így jelenik meg a 

hagyományos extenzív gazdálkodás és élőhely-kezelés mint a természetvédelmi szempontú élőhely-kezelés és 

erőforrás hasznosítás alapja. Ezek a kezelési formák már bizonyították fennmaradó képességüket, hiszen a ma 

tapasztalható akár pár év alatt bekövetkező leromlást hozó intenzív gazdálkodással szemben évszázadokon, 

vagy akár évezredeken keresztül működtek, és egyben csiszolódtak. A modern természetvédelmi szemlélet 

középpontjában a biodiverzitás minden szinten megnyilvánuló kívánatosan magas szintje áll. A magas 

biodiverzitás fenntartása, kialakítása, helyreállítása, esetleg szintjének a növelése a természetvédelmi célú 

élőhely-kezelések alapvető célkitűzése. Ez pedig sajnos sok élőhely esetén intenzív kezelést igényel. De ez nem 

keverendő az intenzív gazdálkodással, hanem pont ellenkezőleg. Intenzív, akár tájléptékű beavatkozások 

sorozata válhat szükségessé, amely gazdálkodás tekintetében extenzív gazdálkodási módokkal párosul. A 

magyarországi élőhelyek többsége esetén az emberi tevékenység évszázados múltja tetten érhető, és a kívánatos 
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biológiai sokféleségnek valamikori részbeni kialakítója is az volt, így a fenntartásában is szerepet kell kapnia. 

Ugyanakkor mindig is voltak olyan területek, melyeket semmilyen emberi beavatkozás nem érintett. Ezeket az 

életmód, és az akkori korlátozott mértékű beavatkozási lehetőségek hagyták érintetlenül, ugyanakkor nagyon 

fontos szereppel bírtak, mert részben forrásként szolgáltak az ember által befolyásolt élőhelyek életközösségei 

számára is. Ennek megfelelően az intenzív természetvédelmi szempontú élőhely-kezelések egyik célja is az, 

hogy ilyen emberi tevékenység által nem, vagy csak igen minimálisan érintett természeti területeket is 

fenntartson, vagy szükség esetén létrehozzon, mert ezek az élőhely-komplexumok és termékeit tekintetében 

kizárhatatlan közvetlen, vagy a kutatáson, a természetes folyamatok feltárásán és megismerésén alapuló 

közvetett emberi hasznosításnak az alapfeltételeit is jelentik. 

A természetes rendszerek a hosszú évmilliós meglétük alatt az ember gondoskodó beavatkozása nélkül is 

fejlődtek, fennmaradtak. Miért van akkor ma szükség az élőhelyek természetvédelmi célú kezelésére? A válasz 

egyértelműen az emberi tevékenységben keresendő, amelynek hatására a természetes dinamizmussal működő 

rendszerek ma már nem, vagy csak részben tudnak ezen módon működni. A természetes zavaró hatásokhoz 

képest, melyek a szukcessziómenetet újra és újra elindították, az antropogén zavarás teljesen más tér- és 

időléptékben jelentkezik. Ez pedig nem felel meg a természetes dinamizmusnak. Ezen kívül sok esetben emberi 

beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a lecsökkent térbeli kiterjedésű élőhely-komplexumokon belül minden, 

a különböző szukcessziós fejlődés lépcsők kialakulásához (a pionír társulástól az átmeneti stádiumokon 

keresztül a klimax társulásig) szükséges organizációs magvak, kiindulási forráspopulációk meglegyenek. 

A természetvédelmi célú kezelésnek végső soron minden esetben az a célja, hogy az adott rendszer integritása 

hosszú távon megmaradjon, fenntartsa a heterogenitást és komplexitást, és megőrizze a minél több szinten 

megnyilvánuló magas diverzitást. 

3. 1.2. A természetvédelmi célú élőhely-kezelés 
kivitelezése és típusai 

A természetvédelmi célú beavatkozások napjainkban a többé-kevésbé lehatárolható, illetve önálló működési 

egységet képező táj szintjén kerülnek megtervezésre, ugyanakkor a konkrét beavatkozások a tájban összefüggő 

rendszert alkotó élőhely-komplexumok egy lehatárolt egységét, egy-egy élőhely típusát érintően kerülnek 

gyakorlati kivitelezésre. Ennek megfelelően az élőhely-kezelések tervezése során le kell határolni az egyes 

érintett, illetve érinteni kívánt élőhelyeket. A lehatárolt élőhelynek meg kell határozni a természeti értékét, el 

kell végezni az élőhely alapállapot felmérését. Ez azért nagyon fontos, mert a beavatkozás, a kezelés 

tervezéséhez is fontos alapinformációkat szolgáltat, valamit az élőhely-kezelés, a beavatkozás sorozat hatását is 

csak akkor tudom értékelni, ha az előálló új állapotot tudom mihez hasonlítani. Ez akkor is igaz, ha egy adott 

állapot fenntartása a célom, mert az állapotfenntartás sikeressége is csak az alapállapottal összehasonlítva 

értékelhető. A tevékenység értékelése pedig alapvető fontosságú, mert bár az egyes fő élőhely-típusok alapvető 

kezelési módja kapcsán már rendelkezünk tapasztalatokkal, de az egyes konkrét esetek mindig hordozhatnak 

magukban olyan elemeket, melyekre még nem volt példa, így a beavatkozásom, kezelésem megfelelőségének az 

ellenőrzése mindig fontos. Különösen igaz ez olyan élőhelyek esetén, melyek rendkívüli veszélyeztetettségük, 

ritkaságuk, különleges természeti értékeik miatt kiemelt jelentőségűek, és így az esetleges negatívirányú 

változások feltárása kiemelt jelentőségű. A kezelés kidolgozásához nagy segítséget nyújthat a terület, élőhely, az 

ottani élővilág történetének feltárása, a tájtörténeti kutatás. Az alapinformációk birtokában egy hosszú távú 

természetvédelmi koncepciót kell megalkotni, melyben meg kell határozni a kezelési prioritásokat, meg kell 

tervezni a beavatkozásokat, a hasznosítási módokat és természetesen az állapotváltozást nyomon követő 

monitoring rendszert is. A cél az kell legyen, hogy egy önműködőd, a táj élőhely-komplexumába illeszkedő 

rendszer maradjon meg, illetve alakuljon ki. A Montecucolli hármas szabálya itt egy kicsit módosul, mert az 

ehhez szükséges hármas fogat a következőképpen áll össze: pénz-szakértelem-koncepcionalitás 

(rendszerszemlélet). Ez természetesen különböző szakterületek, úgy mint a biológus, a mérnök, az agrár, a 

halászati, a vadgazdálkodási, turisztikai szakember, stb. együttműködését feltételezi. A valóságban sajnálatos 

módon nem valósulhat meg minden élőhely-kezelés ilyen alaposan felépített módon. Ugyanakkor minta jellegű 

projektek voltak, vannak, és lesznek, melyek az alapos előkészítés és kivitelezés, valamint eredménymérés 

alapján egyéb területekre vonatkoztatva adtak, adnak és fognak adni megoldási csomagokat, melyeket „csupán” 

a helyi viszonyokhoz kell adaptálni. 

A természetvédelmi szempontú élőhely-kezelésnek alapvetően öt fő módját különböztetjük meg: 

A prezerváció azt jelenti, hogy biztosítjuk a szukcessziómenet kedvező környezeti feltételeit, de más módon 

nem avatkozunk be a természetes folyamatokba, azaz pl. nem akadályozzuk meg egy sekély tó feltöltődését. 
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A konzerváció esetén egy kedvezőnek ítélt szukcessziós állapot megőrzése a cél. Így például kaszálással, vagy 

legeltetéssel akadályozzuk meg egy gyepterület becserjésedését, beerdősülését. 

Az élőhely rekonstrukciók esetén az a cél, hogy még megmaradt maradványok segítségével egy kívánatos, 

korábban megvolt állapotot érjünk el. Ilyen beavatkozás pl. a Hanság területén folyó Nyirkai-Hany vizes 

élőhely-rekonstrukció, melynek során a terepviszonyok alakításával, a megfelelő vízutánpótlással és 

vízkormányzással a valamikori hansági lápvilág kis maradvány foltjaira alapuló, nagyobb kiterjedésű lápos 

vizes élőhely létrehozása a cél. 

A rehabilitációs beavatkozások jelentik talán a legnagyobb nehézséget, és alapvetően a legvégső megoldást. Ez 

esetben ugyanis egy nyomtalanul eltűnt, de az adott terület ősi elemeihez tartozó élőhely mesterséges kialakítása 

a cél. Az ilyen beavatkozások során az élőhely fizikai jellemzőinek újbóli kialakítása is nagy nehézségekbe 

ütközhet (pl. egy lecsapolt lápterület, ahol már évtizedek óta szántóföldi művelés folyik, mind terepmorfológiai, 

mind vízrajzi, mind talajtani szempontból teljesen eltérő állapotot jelent), nem beszélve arról, hogy az eredeti 

génállományt képviselő élővilágnak hírmondói sincsenek már meg. Éppen ezért a sikeres kivitelezhetőség és 

értékmentés miatt mindenképpen inkább a meglévő maradványok kiterjesztésének, azaz a rekonstrukciónak kell 

előnyt élveznie. 

A kreáció olyan tevékenység, melynek során az adott területen korábban nem létező, de a tágabb környezetben 

feltételezhetően valamikor meglévő, a tájat színesítő, őshonos fajokból álló élőhely-típus kialakítása a cél. 

Nagyon költséges és önműködő rendszer létrehozása szempontjából sok buktatót rejtő módszer. A 

természetvédelem lehetőség szerint nem is él vele, sokkal inkább a kultúrtájakat színesítő, leginkább rekreációs 

célú élőhely kialakítását célzó tevékenységek során kerül elő. 

4. 1.3. Ajánlott és felhasznált irodalom: 

Abell, R.: Conservation Biology for the Biodiversity Crisis: A Freshwater Follow-up.. Conservation Biology. 

Volume 16. No. 5. 2002: 1435-1437 

Diamond, J.: Összeomlás. Typotex kiadó, Budapest 2007. 

Diamond, J.: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása. Typotex kiadó, Budapest, 2002. 

Diamond, J: Háborúk, járványok, technikák. Typotex kiadó, Budapest, 2001 

Kelly I. Wagner, Sally K. Gallagher, Matthew Hayes, Beth A. Lawrence, and Joy B. Zedler: Wetland 

Restoration in the New Millennium: Do Research Efforts Match Opportunities? Restoration Ecology Vol. 16, 

No. 3, 2008: 367-372 
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2. fejezet - 2. Vizes élőhelyek kezelése 

1. 2.1. A hazai vizes élőhelyek tipológiája 

A vizes élőhelyek lehetnek természetes kialakulásúak, mint a mocsarak, lápok, árterek, marginális vizes 

élőhelyek, időszakos vizes élőhelyek, állóvizek, áramló vizek, vagy mesterségesen kialakítottak, mint a 

halastavi, mezőgazdasági, víztározási, városi célra és ipari tevékenység kapcsán vagy szennyvíztisztítók 

ülepítőtavaként létrehozott vizes élőhelyek. Víztér tipológiailag a szárazföldi vizeket két fő kategóriába 

soroljuk: állóvizek és áramló vizek. A két kategórián belül a medermorfológiai, vízmélységi, vízjárási, 

vízhozami, kiterjedési, vízgyűjtő terület nagysági, növényzettel borítottsági viszonyok alapján különítjük el az 

alkategóriákat. 

Az állóvizek a szárazföld mélyedéseiben helyezkednek el, a víztömeg egésze nem mozog határozott irányba. 

Nagy vízfelületű és egyben nagy vízmélységű, stabil hőrétegzettséget mutató mélytavakkal hazánkban nem 

találkozunk. Ugyanakkor jellegzetes képviselőivel (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó) találkozunk a nagy 

vízfelületű, átlagosan csak 3-6 méteres vízmélységű (12-16 m-nél semmiképpen nem mélyebb) sekélytavaknak, 

melyek nagy része a parti és partalji (részben még fotoszintetikusan aktív) zónához tartozik, mélységi régiója 

pedig nem különíthető el egyértelműen, vagy csupán nagyon kis kiterjedésű. A kopolyák kis (maximum néhány 

hektár) vízfelületű, 3-10 méteres vízmélységű, hirtelen mélyülő állóvizek, melyeknél megtaláljuk a mélységi 

zónát is. Ilyenek a Duna és a Tisza nagyobb holtmedrei, a Lázbérci-tározó, vagy a kavicsbányatavak. A 

kistavak (tócsák) jellegzetes képviselője pl. az izsáki Kolon-tó, a nyíregyházi Sós-tó, a kisebb folyók 

holtmedrei, vagy a hortobágyi halastavak. Ezek legfeljebb néhány négyzetkilométeres vízfelületű, sekély 

állóvizek, melyeknél a meder egésze a parti zónába tartozik, és területük több mint egyharmadán található nyílt 

víztükör, vagy hinaras. Vízforgalmuk labilis, esetenként ki is száradhatnak. Az általában sekély tavak 

feltöltődésével keletkező, nagy vagy közepes vízfelületű, átlagosan csupán 1-2 méter vízmélységű, területük 

egyharmadán lápi vagy mocsári növényzettel jellemezhető, kisebb-nagyobb nyíltvizes és hinaras foltokkal 

tarkított, mozaikos fertők képviselője pl. a Kis-Balaton, vagy a Dinnyési-Fertő. Általában állandó vízborításúak, 

de időnként ki is száradhatnak. Hazai természetföldrajzi viszonyaink között általában igen kis kiterjedésben, 

általában kopolya típusú vízterek feltöltődésével alakulnak ki a 1,5-5 méteres vízmélységű, nyíltvizet csak a 

szegélyzónában, vagy belül apró foltokban (lápszemek) tartalmazó lápok és láperdők. Felületük kétharmadán 

lápi növényzet található, medrüket többnyire tőzeg tölti ki. Vízen úszó elhalt növényi törmeléken megtelepedő 

lápi növényzet jellemzi az úszólápokat, míg a tőzegmohás átmeneti lápoknál (pl. bátorligeti láp) lombos- és 

tőzegmohák, valamint sásfajok mozaikos komplexei adják a növényzet fő tömegét. A keleméri Mohosok, vagy a 

Nyíres-tó a tőzegmohalápok (dagadólápok) képviselője. Ezeknél a fő tömeget adó tőzegmohák vízháztartási és 

növekedési tulajdonságai emelik ki a lápot a környező térszínből. Szerves feltöltődésű, az év nagy részében víz 

borította lefolyástalan területeken alakulnak ki a tartósan pangóvizes foltokban hínár és mocsári növényzettel is 

bíró láperdők (fűz-, nyír-, vagy égerlápok). Cserje és lágyszárú szint a magasabb vízállás esetén és kiemelkedő 

fa gyökérfők körüli tereken alakul ki. A mocsarakra (Kunkápolnási-mocsár, rizsföldek) a változó területi 

kiterjedés, 0,5-3 méteres mélység, a teljes területükön parti zóna jelleg, a labilis vízforgalom (időnként 

kiszáradó, vagy rendszeresen átöblítődő) jellemző. Leginkább kistavak feltöltődésével jönnek létre. Felületük 

kétharmadán mocsári növényzet az uralkodó (nád, gyékény, káka dominanciával), melyeket kisebb-nagyobb 

nyíltvizes, hinaras foltok tarkítanak. Jelentős lehet a szerves törmelék felhalmozódása, de a lápoktól eltérően 

nagyon ritka a típusos tőzegképződés. A tömpölyök (nyírségi buckaközi mélyedések kisvizei, nagyobb 

agyaggödrök) kis területű, egymással sokszor összeköttetésben álló, 0,5-1 méteres mélyedések, melyek csak 

nagyon ritkán száradnak ki, és a nyíltvíz, hinaras és mocsári növényzet mozaikja jellemzi. Általában legfeljebb 

0,5 m mély, kis kiterjedésű, időszakos (efemer) vízgyülemlések a pocsolyák (hullámtéri, csapadékvizes, 

talajvizes pocsolyák). A rendszeresen ugyanazon a helyen időszakos vízgyülemlésként keletkező, 0,1-0,3 m 

vízmélységű dagonyák jellemzője a vastag (0,2-0,5 m) iszapréteg. A tocsogók (libbányok) olyan apró, alkalmi 

vízgyülemlések, melyek rétek, legelők, erdők talajmélyedéseiben, mohapárnákban jönnek létre. Hasonlóan 

alkalmi vízgyülemlések a pusztán legfeljebb néhány liter vízmennyiségű telmák (fitotelma – pl. héjakút 

mácsonya szárölelő levélölében, dendrotelma – faodvakba, törzselágazásokban, malakotelma – csigaházban, 

litotelma – kövek hézagaiban, mélyedéseiben, technotelma – pl. eldobott konzervdobozban, üvegben, 

autóabroncsban összegyűlő kisvizek). Utóbbi efemer kisvizek elsősorban gyors fejlődési ciklusú, kisméretű 

gerinctelen fajoknak jelenthetnek időszakos életteret. 

Az áramló vizek közös jellemzője, hogy az egész víztömeg a mederben állandó irányú elmozdulást mutat. Az 

500 ezer km2-nél nagyobb vízgyűjtő területtel rendelkező, nagy vízhozamú (> 2500 m3/s), közepes, vagy kis 

esésű, széles, mély medrű, több mint 2500 km hosszúságú folyamok egyetlen hazai képviselője a Duna. A 
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folyók szintén több szám km2 vízgyűjtő területről szedik össze jelentős vízhozamot jelentő vízmennyiségüket. 

Nagyfolyó (600-2500 km hosszúság, 50-500 ezer km2 vízgyűjtő, 500-2500 m3/s vízhozam) a Tisza, 

közepesfolyó (250-600 km hosszúság, 5-50 ezer km2 vízgyűjtő, 60-500 m3/s vízhozam) a Bodrog, Körös, 

Rába, míg kisfolyó (50-250 km hosszúság, 500-5000 ezer km2 vízgyűjtő, 5-60 m3/s vízhozam) a Kerka, 

Zagyva, Berettyó. Mesterséges vízfolyásaink közül közepesfolyó típusú pl. a Keleti-főcsatorna, kisfolyó típusú 

pl. a Nádor-csatorna. Nagy, vagy közepes esésű, gyors folyású, helyenként sellős-zuhatagos, köves-kavicsos 

medrű, ritkás növényzetű, rendszerint hegyvidéki vízfolyások a patakok (kevesebb, mint 50 km hosszúság, 

kevesebb, mint 500 km2 vízgyűjtő, kevesebb, mint 5 m3/s vízhozam), mint pl. a Szalajka-patak. A csermelyek 

(pl. Váli-víz, Rigóc-patak) főleg a dombvidékekre jellemzőek, közepes, vagy kis vízhozamú, közepes esésű, 

csendes folyású, kavicsos-homokos-iszapos medrű, általában gazdag szegélynövényzettel rendelkező 

vízfolyások. Jellegzetes képviselője az alföldi, lapályos területek sekély, szétterülő, csaknem pangó vizű, 

homokos-iszapos medrű, szélsőséges vízjárású, növényzettel dúsan benőtt ereknek pl. a Kálló. Sok árok, kisebb 

csatorna szintén ér jellegű vízfolyást képvisel. Különösen jelentős természetvédelmi értéket képviselnek az ex 

lege védett források, melyek a felszín alatti vizek feltörései, és így átmenetet képeznek a felszíni és a felszín 

alatti vizek között. A természetes állapotúak lehetnek zuhogó (reokrén) források, feltörő (limnokrén) 

források, és a helyenként alföldi területeken is előforduló, vastagabb talajrétegen átszivárgó vízként megjelenő, 

meghatározott feltörési pont nélküli, ezért általában mocsrasodó, láposodó területet létrehozó helokrén 

források. Leginkább a feltörő források esnek áldozatul a műtárggyal történő kiépítésnek, és válnak ezáltal 

foglalt forrássá. 

Részben különleges életteret is jelentenek a felszín alatti vizek, melyek a földkéreg hézag-, üreg- és 

pórusrendszereit töltik ki, álló, és áramló jelleggel egyaránt. Érzékeny állatviláguk miatt természetvédelmi 

szempontból kiemelendőek a földalatti üregrendszert nem folytonosan, hanem a talajlevegővel együtt kitöltő 

álló, vagy áramló jellegű barlangi vizek. 

2. 2.2. A vizes termőhelyek áttekintése, kezelési 
prioritásai 

Az élőhelyek alapszerkezetét meghatározó növényvilág oldaláról megközelítve, a termőhelyi adottságok szerint 

nyílt vizes, fátlan és fás, víztöbbletet jelentő edafikus hatásra kialakuló termőhelyeket különböztetünk meg. 

Ezen termőhelyeknél meghatározó jelentőségű a többletvíz-hatás, aminek elsősorban a mértéke szabja meg a 

tényleges növényzeti típus kialakulását. Természetesen egyéb tényezők, mint pl. a víz kémiai tulajdonsága, 

oxigéntelítettsége, hőmérséklete, pangó, vagy áramló volta, időszakos vagy állandó jellege, stb. szintén fontos 

meghatározó tényező. 

A nyílt vizes termőhelyeken, és azok szegélyében találjuk a hinarasokat és a mocsári növényzetet. A lebegő és 

gyökerező hínárközösségekkel jellemezhető teljesen nyíltvízi termőhelyeket a vízfolyások és állóvizek nyíltvízi 

(pelagiális) és parti (litorális) régiója között találjuk meg. A nyílt vízfelületek megtartása számos víztér-típus 

esetén fontos, hiszen a vízi élővilág jelentős része, valamint a vízhez kötődő szárazföldi élővilág számos 

képviselője számára jelentenek életteret, táplálékszerző, és/vagy pihenőhelyet. Nyíltvízi régió kisebb mélységű 

területeken is kialakul, bár itt a növényzet térhódítása miatt inkább a nyíltvízi foltokkal tarkított parti jellegű 

mocsári növényzet, a nádasok, gyékényesek, sásosok, szittyósok hódítanak teret. Ahol a vízmélység már olyan 

nagy, hogy az átvilágítottság már csak a lebegő életmódú fotoszintetizáló élővilág kialakulását teszi lehetővé, ott 

már leginkább csak algaközösségekkel (fitoplankton) találkozunk. Az állóvizek esetén az élőhelyi 

változatosságot mindenképpen növeli, ha a gazdag vízi és egyben gazdag szárazföldi élővilágnak is otthont adó 

sekély parti zónával is rendelkező, így nádas, gyékényes növényzettel bíró szigetek alakulnak ki. Ugyanakkor az 

összefüggő szegélyzóna helyenkénti részleges megbontása, fésűsre vágása növeli szegélyzóna kiterjedését, ami 

a szárazföld felől érkező stresszhatások fogadása és kezelése, valamint az élőhelyi változatosság növelése 

szempontjából előnyös kezelési módszer. A nyíltvízi életterek fenntartását szolgálja a magasabb vízszint tartása, 

ami megfelelő partmeder és szigetoldal rézsű esetén nem akadálya a parti zóna megmaradásának. 

A víz által jelentős mértékben meghatározott, edafikus hatásra létrejött fátlan termőhelyek közé sorolhatjuk a 

forráslápokat, a nedves réteket, valamint a szikeseket. 

Tiszta vizű források, kifolyó környezetében jönnek létre a forráslápok. Mészmentes alapkőzetű hegy- és 

dombvidéki területeken (Nyugat-Magyarországi peremvidék, Északi-középhegység) találkozhatunk a 

kakukktormás forráslápokkal, míg meszes alapkőzetű hegyvidékeinken (Északi- és Dunántúli-középhegység, 

Mecsek) alakulnak ki a meszes talajú forráslápok. Természetvédelmi jelentőségüket növeli, hogy kis 

kiterjedésben találhatók meg, valamint a forrásvíz kitűnő indikátorai, ami pl. a fontos ivóvízbázist jelentő 
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karsztvizek esetén különösen fontos: állapotuk jól jelzi a vízbázis minőségi és mennyiségi változásait, a 

karsztvíz szintjének süllyedését, a kiszáradást, illetve az eutrofizációt. Alapvetően oligotróf jellegű vizes 

élőhelyek, így a tápelem dúsulás, a forráskifolyók és környékének kiépítése, a közvetlen szennyeződés, a 

vízutánpótlás megszűnése veszélyezteti leginkább. A forráslápok országosan nem, de egyes állományai 

lokálisan veszélyeztetettek. 

Rossz lefolyású síkvidéki vagy hegyközi medencékben, hegylábi felszíneken, valamikori folyóvölgyekben, 

nyírvíz-laposokban, buckaközi mélyedésekben jellemző a mocsár és láprétek kialakulása. 

Felszín közeli talajvíz mellett, mészben gazdag láp- vagy lápos réti talajokon alakulnak ki a mészkedvelő üde 

láprétek, úgy mint pl. a sásláprétek, csátés láprétek, szittyós láprétek, nyúlfarkfüves láprétek. Hegyvidéki 

területeken, szivárgó vizek, esetleg forráskifolyók tágabb környezet nyújt lehetőséget a hegyi láprétek 

megjelenésének. 

A kiszáradó láprétek közül az átmeneti lápokból, vagy magassásosokból fejlődtek ki a nyugat-dunántúli, 

zempléni mésztelen láprétek. A mészben gazdag talajokon kialakult üde láprétekből és magassásokból jönnek 

létre a meszes talajú láprétek, míg az alföldi homokterületek humuszban szegény talajú, kiszáradó buckaközi 

mélyedései a homoki lápréteknek adnak otthont. 

Öntés, réti, vagy öntés réti talajokon, jelentősen ingadozó talajvízszint jellemzők mellett, az ártéri ligeterdők, 

vagy magassásosok lecsapolása, kiszáradása révén jönnek létre a mocsárrétek. Fontosabb társulásai pl. a 

fehértippanos alföldi mocsárrét, a pántlikafüves rét, az ártéri mocsárrét, a réti csenkeszes nedves kaszálórét, stb. 

A mocsár és láprétek edafikus hatásra alakulnak ki, fő veszélyeztető tényezőjük a természetes (klimatikus 

változások), vagy antropogén (vízrendezés, melioráció, bányászat) hatásra átalakuló vízellátási viszonyok, a 

közvetlen gyepfeltörés, intenzív gyepkezelés (trágyázás, felülvetés), lápréteknél a legeltetés. Az aszályos 

időszakok talajvízszint csökkenése is érzékenyen érinti e társulásokat, de a természetes veszélyeztető hatások 

közül a szárazodás következtében átalakuló talajtani adottságok, a becserjésedés, beerdősülés a jelentősebb 

probléma. Hosszú távú fennmaradásuk záloga a negatív antropogén eredetű hatások csökkentése, a termőhelyek 

vízutánpótlásának a biztosítása. Természetvédelmi célú kezelésük során a becserjésedés, gyomosodás 

megelőzése miatt szükséges lehet a kíméletes (nem túl alacsony) kaszálás, amely időpontjának megválasztását a 

virágzó növények termésérlelése, vagy például a haris fészkelési ideje korlátok közé szorítja. Így mocsárréteknél 

a fészkelő madarak engedte határokat figyelembe véve évente 1-2 alkalommal, mindenképpen az agresszíven 

terjedő növényfajok termésérlelése előtt kell kaszálni. Láprétek esetén évente egyszer, nyár végén válhat 

szükségessé a kaszálás. Ez utóbbi élőhely takarmányhozadéka mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 

gyenge. Mocsárrétek esetén alkalmazható a szakaszos, vagy a kaszálással kombinált legeltetés pl. a sok esetben 

tájképi értékként is jelentkező fás legelő állapot fenntartása érdekében. 

A szintén edafikus hatásra kialakuló szikesek részletes ismertetésére a gyepek kezelése fejezetben térünk ki. A 

víz szempontjából vizsgálva azonban meg kell említeni a nedvesebb szoloncsák szikeseket, mint pl. a sziki 

szittyós rét, a sziki sásrét, a csátés sásos sziki rét, az ecsetpázsitos sziki rét, vagy a szikfokok. A szolonyec 

nedvesebb szikesek közé tartozik pl. az ecsetpázsitos, a harmatkásás, vagy a hernyópázsitos sziki rét, és a 

mézpázsitos szikfok. A nagyszámú szikes társulásokat egyedileg tekintve növénytanilag viszonylagos 

fajszegénység, mind növény- mind állattanilag a specialista fajok magas száma jellemzi. A sziki vizes 

élőhelyeknek különösen gazdag a madárvilága. Ezeket a termőhelyeket elsősorban antropogén eredetű tényezők 

veszélyeztetik, mint pl. a vízrendezés, a nem megfelelő (alul-, vagy túl-) legeltetés, az elszántás, a közlekedés 

talajtömörítő, vagy eróziót erősítő hatása, a környező mezőgazdasági táblákról vegyszerek odamosódása. A 

leggyakoribb kezelési mód a legeltetetés, melynek során a megfelelő állatlétszám és a megfelelő faj 

megválasztása a legfontosabb. Szikeseken napjainkba leginkább juhot legeltetnek, egyes helyeken jó választás a 

szarvasmarha is. A libalegeltetés csak kisfalkásan, korlátozott mértékben támogatható, ugyanis könnyen gyors 

gyomosodáshoz vezethet. A jószágállásoknál különösen erős lehet a gyomosodás, illetve az állatszállítást, 

esetleg kiegészítő takarmányozást végző gépek talajfelszínt felszabdaló hatása. A kaszálást a fő költőterületeken 

költési időszakban mindenképpen kerülni kell, de sok esetben az ilyen területeken a legeltetést is korlátozni 

szükséges. A téli legeltetés a talajfelszín érzékenysége miatt csak erősen korlátozottan engedélyezhető. A gépi 

kaszálás ugyanezen okból csak teljesen száraz talaj esetén végezhető. A felázott szikesek különösen érzékenyek 

mindenféle közlekedési formára, évtizedekre megmarad egy-egy ekkor keletkező kerékvágat, csapás. 

Természetesen keletkező nyár végi tüzek hatása felpezsdítő lehet, ugyanakkor a természetvédelmi kezelési célú 

égetés hatása még nem pontosan feltárt, bár a gyomosodás visszaszorításában szereppel bírhat. 
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A víz által befolyásolt fás termőhelyeken füzesekkel, keményfa ligeterdőkkel és láperdőkkel találkozhatunk. A 

leginkább víz által meghatározottak a füzesek és a láperdők. A magasabb térszínek keményfás ligeterdeit 

veszélyezteti a talajvízszint csökkenése, valamint a szárazságtűrőbb és idegenhonos fajok térhódítása. 

Füzesekkel az alföldi folyók árterein, hullámterein találkozhatunk. Fontos természetvédelmi probléma, hogy a 

folyók által szállított adventív növényfajok egyedei ezekben a puhafás ligeterdőkben jelennek meg a 

leghamarabb. Állományuk országos szinten nem veszélyeztetett, de lokálisan az árterek csökkenése, az adventív 

fajok térhódítása, a nemes nyarasok telepítése, az árvíz gyorsabb levezetést célzó vízügyi beavatkozásként 

történő letermelésük, vagy ármentesített területeken az elöntések elmaradása komoly veszélyforrás. 

Természetvédelmi célú kezelésük során az adventív növényfajok irtása, valamint a folyómenti természetes 

vízjárási viszonyok biztosítása a legfontosabb. Erdőgazdálkodási haszonvételük jó lehetőségeket nyújt, mivel a 

többletvíz-hatás miatt felújulásuk gyorsan végbemegy. 

A láperdők közül az égerlápokkal (tőzeges égerláp, égeres láperdő, éger-kőris láperdő) a sík- és dombvidékek 

mélyen fekvő területein, talajvízforrásoknál, feltöltődött tavak helyén találkozhatunk. Kis területi kiterjedésűek, 

természetvédelmi szempontból ritka, veszélyeztetett fajok élőhelyei. A fő veszélyforrást a szárazodás, illetve az 

éger-kőris láperdőknél a gazdasági hasznosítás jelenti. Oligotróf élőhelyek, így a vízszint csökkenése mellett 

érzékenyen reagálnak az eutrofizációs hatásokra is. 

Lefolyástalan területeken, morotvák és tőzegmohalápok szegélyzónájában jelennek meg a fűz- és nyírlápok 

(rekettye fűzláp, tőzegmohás fűzláp, babérfüzes nyírláp). Ezek a kis kiterjedésű, reliktum jellegű érzékeny 

társulások értékes fajoknak adnak otthont. Természetvédelmi kezelésük során a kiszáradás és az eutrofizáció 

elleni védelem a legfontosabb. 

3. 2.3. A folyószabályozások hatása, kezelési 
lehetőségek 

3.1. 2.3.1. A folyószabályozások hatása 

A hazai folyószabályozások elsősorban a védelmi és terelőgátak építését, a gátak közé szorítással a folyó 

hullámterének a leszűkítését, a lefutás kiegyenesítését jelentik a kanyarulatok átvágásával, valamint gyakori a 

hajózhatóságot, vagy az áteresztési keresztmetszet növelést célzó mederkotrás is. Ezen kívül duzzasztógátak 

építésével is megváltoztatja az ember az áramló vizek életét. Ezen medermódosítások következtében jelentősen 

megváltoznak az élőhelyek, az egyes élőhely-típusok arányai. Megváltoznak az áramlási viszonyok, a 

mederkotrások pedig jelentős mennyiségű biomasszát is eltávolítanak. Ezek a hidrológiai, vízminőségi, 

geomorfológiai hatások jelentkeznek a flóra és fauna változásában is. A gyorsabban levonuló árhullám 

megnöveli a folyó sebességét, a mederbevágódás mértékét, ami a környező területek talajvízszint csökkenését is 

magával hozza. Az így előálló mezőgazdasági területeken is jelentkező hiányzó vízmennyisé pótlására 

csatornákból, tározókból, kutakból emelnek ki vizet. Mindezek összességében a teljes folyómenti terület 

vízháztartásának a felborulásához vezet. A fauna változását elsősorban az ívóhelyek, védett helyek, különböző 

életciklusoknak megfelelő helyek számának és kiterjedésének a csökkenése, eltűnése okozza. A főág izolálása 

megszünteti a kapcsolatot a holtmedrekkel, az árterületi tavakkal, mocsarakkal. Még ha nem is válnak 

mezőgazdasági területté az alluviális medencék, akkor is kevésbé diverz és kevésbé dinamikus rendszereket hoz 

létre a talajvízszint csökkenése, az elárasztott időszakok megszűnése. Az elárasztott árterületek sekély, 

felmelegedő vizeiben ívó halak állományai jelentősen károsodnak. 

A közepes vagy nagy vízállások idején így ármentessé váló területekre jelentős infrastruktúra települ: 

szántóterületek, települések jelennek meg, melyek részben még a hullámtér elsősorban nyári gát által védett 

területein is előfordulnak. Magas vízállás esetén a hullámtéri betelepüléseket mind elmossa a víz, de az áradások 

a mentett oldali értékek kapcsán is gondok sorát jelentik. Az áradó víz szeméttelepek anyagát mossa a folyóba, 

ennek hozadékaként egészségügyi kockázatok is felmerülnek. Az árhullám gyorsabb levonulását segítendő 

gyakori vízügyi beavatkozás a hullámtéri ártéri erdők letermelése, illetve a gátmagasítás. Az ártéri erdők 

megszűntetése természetvédelmi szempontból kiemelt kockázat, hiszen így az élővilág terjedésében, a 

populációk kapcsolatban maradásában fontos szerepet játszó összefüggő zöldfolyosók tűnnek el. Az ilyen 

módon szabályozott folyóknál az esztétikailag szép folyópart is eltűnik, ami a turizmusra is károsan hat. 

3.2. 2.3.2. Az áramló vizek revitalizációja 
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A folyószabályozások tipikus formában a nagy és közepes folyóinknál jelentek meg, de kisebb-nagyobb 

mértékben hasonló folyamatok zajlottak le a kisvízfolyások esetén is. Nem egy természetes patak, csermely, ér a 

mederkotrásoknak, kiegyenesítéseknek köszönhetően napjainkban sokkal inkább mesterséges csatorna jellegű. 

A nagyobb folyók és a kisvízfolyások revitalizációja, újra élővé tétele más-más mértékben és léptékben 

valósítható meg. Mindkét esetben vízminőségi és medermorfológiai szempontból is kezelni kell a kérdést. A 

kezelés az élővilág egészére, a mederlakó vízi szervezetekre és az ártéri élővilágra egyaránt hatással van. 

A folyók mentén nem a gátak magasítása legyen a cél, hanem sokkal inkább a keresztgátak és a nyári gátak 

eltűntetése, valamint a fő védvonalak kintebb helyezése, ezzel a hullámtér megnövelése. Ez természetesen az 

odatelepült infrastruktúra miatt csak nagy anyagi ráfordítással, és csupán korlátozott mértékben valósítható meg, 

de vannak olyan területek ahol kivitelezhető lenne. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében számos 

úgynevezett vésztározó létesítése van folyamatban pl. a Tisza mentén. Ezek a vésztározók a jelentős többletvíz 

kezelését hivatottak szolgálni. Igazán költséghatékony kivitelezés és működtetés akkor várható, ha a valamikori 

természetes vagy mesterségek meder kilépési pontokhoz, az úgynevezett fokokhoz kapcsolódna a kialakításuk, 

védvonalként részben az ártér természetes öblözeteinek határvonalát felhasználva. Ez esetben szerves elemeként 

lehetne bevonni e tározókat egy kialakítandó komplex ártéri gazdálkodási rendszerbe, ahol a pusztán a 

vészhelyzetek elkerülése helyett, rendszeresen kivezethető, gazdaságilag hasznosítható mennyiségű vízzel 

lehetne folyamatosan számolni. A hagyományos tájhasználat eme komplexe vagyonvédelmi, természetvédelmi 

és gazdasági kérdésekre is gyógyírt nyújtana. A folyóvíz által megterített területeken nem lenne lakó, vagy ipari, 

mezőgazdasági épület, és a szántó művelés helyett a magasabb térszíneken ártéri gyümölcsösök és ártéri erdők, 

a mélyebb területeken ártéri legelők, míg a legmélyebb fekvésű részeken a víz visszatartásával ártéri 

halgazdálkodás szolgálhatná a gazdasági érdekeket. Ez így egyben az érintett területek foglalkoztatás ügyi, 

turisztikai fejlesztési lehetőségét is jelentené, valamint természetvédelmi szempontból is üdvözítő lenne, hiszen 

a hagyományos extenzív haszonvételi formák segítik a biodiverzitás megőrzését, növelését, teret hagynak a 

természetes és természetközeli élőhelyeknek is, valamint a kultúrtörténeti értékek (szokások, mesterségek, állat- 

és növényfajták, tájfajták) védelmét is szolgálják, nem beszélve a terület tájképi értékének növekedéséről. 

Kisvízfolyások esetén a kisebb területi érintettség miatt sokszor egyszerűbb beavatkozásokkal és könnyebben 

lehet lépéseket tenni a revitalizáció felé. Egyik megoldásként a műtárgyak eltávolítása után a magára hagyott 

patakok, csermelyek újra létrehozzák természetes formájukat, de a kisebb vitalitású vizek, illetve az ember által 

érintettebb területek esetén a kezelés szükségszerű szokott lenni. Ennek során meg kell szűntetni a meder 

teljesen egyenes, csatornaszerű lefutását. A kanyarulatok segítik a víz önállósodását, a saját maga általi 

mederalakítás megéledését. A kialakuló mikroélőhelyek kiváló élettereket hoznak létre, ami már esetleg fajok 

betelepítéséhez is megadja a kellő alapot. E téren azonban fontos, hogy a lehető legpontosabban feltárjuk a 

vízfolyás múltját, történetét, eredeti élővilágának összetételét. Ahol szükséges a partvédelem, pl. települések 

belterületén, közutak mentén, ott azt nem a meder kibetonozásával kell megoldani, hanem pl. bálás nádszegély 

telepítésével, rőzsefonat rézsűvel, illetve fák telepítésével. Ez utóbbiak élőhely alakító szerepe különösen fontos, 

hiszen a gyökérzetükkel stabilizálják a partoldalt, árnyékolják a vizet, párologtatásuk segíti a partvonal 

száradását, búvó, fészkelő és táplálkozó helyet jelentenek sok élőlénynek (ízeltlábúak, madarak, denevérek), és 

a partoldal esztétikai értékét is növelik. A vízbe lógó gyökérzet búvóhelyet jelent a halaknak, rákoknak, a vízbe 

hulló nagyobb ágak, esetleg bedőlő törzsek csendes vízmozgású öblözeteket hoznak létre. 

3.3. 2.3.3. Holtágak, holtmedrek kezelése 

A holtmedrek kialakulása természetes járású folyók életének a velejárója. Az alluviális folyók széles területet 

bejárva, rendszeresen változó mederben folynak, a kanyarulatok levágódása, a főágtól való időszakos 

elszigetelődése természetes jelenség. A folyószabályozások során mesterséges kanyarátvágásokkal sok ilyen 

terület jött létre. Ugyanakkor az ármentesítés következtében a főággal közepes vízállás esetén is 

összeköttetésben lévő parapotamon, a csak nagyvíz idején kapcsolódó plesiopotamon, valamint a csupán 

jelentősebb áradások idején vízutánpótlást kapó paleopotamon területek közül utóbbi kettő gyakran véglegesen 

elszakad az áramló víztől, a rendszeres vízutánpótlástól. Ezen holtmedrek közül sok feltöltődött, vagy rekreációs 

célú hasznosítás alá került. Vannak azonban még szép számmal igen értékes növény- és állatvilágnak otthont 

adó szinte érintetlen állapotúak, és a különböző mértékű változásokon átesettek egy része is jelentősen jobb 

állapotba hozható. A természetvédelmi kezelésüknek az alapját a holtág vízforgalmának és az élővilág ökológiai 

vízigényének ismerete jelenti. Ennek tudatában a cél a természeteshez közeli vízszintingadozás és a kívánatos 

vízminőség biztosítása. Ennek érdekében vízpótlást, vízbevezetést, vízvisszatartást, időnként a víz elengedését 

kell megoldani. A természetes folyóélethez hasonló vízszintingadozás kialakítása természetes zavaró hatásnak 

minősül, ami a szukcessziós változásokat rendszeresen visszaveti, így a mozaikos élőhely-szerkezet dinamikus 

állandóságát hozza létre. Az eutrofizáció megakadályozása miatt fontos a bevezetett víz tápelem tartalmának a 

kontrollálása is. A feliszapolódás a feltöltő szukcesszió természetes velejárója, azonban, ha a cél a fiatal 
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állapotban tartás, akkor szükség lehet a mederkotrásra, a megfelelő vízmélység és a szabad vízfelületek 

biztosítása érdekében. A mederkotrást csak szakaszolva, egyszerre a helyreállítandó mederszakasz legfeljebb 

15-20%-át érintően szabad elvégezni 

3.4. 2.3.4. A duzzasztóművek természetvédelmi szempontú 
értékelése 

A folyók szabályozásának egyik formája a vízátfolyás megváltoztatása keresztgátak, duzzasztók építésével. A 

duzzasztóművek alapvetően az energiatermelés szolgálatában állnak, bár duzzasztással öntöző-, vagy ivóvíz 

bázis, esetleg halastavi gazdálkodás vagy a hajózhatóság megteremtését is célozhatják. A duzzasztóműveket az 

áramló vizekre telepítik, ami által közvetlen hatásként jelentkezik a vízi életterek fizikai, áramlástani 

viszonyainak a módosulása, a vízkémiai paraméterek megváltozása, az üledék felhalmozódás felerősödése, a 

lerakott hordalék minőségének megváltozása (lassabb vízáramlás miatt a finomabb hordalék is lerakódik). 

Ugyanakkor közvetett hatások is érzékelhetőek, úgy mint a víztest trofikus jellemzőinek megváltozásából adódó 

elemösszetétel változás, vagy a kapcsolódó szárazföldi életterek vízháztartási, vízforgalmi viszonyainak 

átalakulása, a talajvízszint változása. A folyóvízi életközösség átalakulása általában diverzitás csökkenéssel jár, 

és különleges, áramló vízterekben kialakuló mikroélőhelyekhez kötődő fajok végleges eltűnése következhet be. 

A kagylók és halak számára a duzzasztóművek, vízlépcsők fizikai terjedési akadályt is jelentenek. Ez egyes 

vándorló életmenet stratégiát (katadrom és anadrom) mutató fajok végleges eltűnéséhez, de legalábbis nagyobb 

mortalitáshoz, jelentős állománycsökkenéséhez vezet. 

Az élővilágra gyakorolt hatások közül kiemelendő a vízkémiai paraméterek változása. A duzzasztók felvizének 

lassúbb folyásúvá váló szakaszainak, és a tározóterületek felületének párolgása miatt nagymértékben megnő a 

víz sótartalma, míg az eutrófabb állapot eredményeként az alvízi folyószakaszon az oldott szervetlen 

foszfortartalom nő meg. A duzzasztott részben megnövekedett üledék-felhalmozódással szemben a vízlépcső 

alatti szakaszon a megnövekedett sebességű folyó megbontja a part korábbi jellemző természetes szerkezetét. 

Elgondolkodtató adat az is, hogy a hatalmas felületű víztározók létesítésével a légkör vízgőztartalma (a vízgőz 

jelentős üvegházhatású anyag) olyannyira megnőhet, hogy az üvegházhatást okozó gázok emissziója a 

megtermelt energia mennyiségére vonatkoztatva felülmúlhatja a hagyományos, fosszilis tüzelőanyagokat 

alkalmazó erőművek kibocsátását. De nem csak a vízgőz járul ehhez hozzá, hanem az is, hogy a duzzasztott, 

lassúbb folyású szakaszokon a vízben beinduló reduktív folyamatok jelentős mennyiségű metánt termelnek. A 

hegy- és dombvidéki duzzasztóknál lelassuló, időnként állóvízi, a síkvidéki duzzasztók tározóterében szinte 

teljesen állóvízi körülmények alakulnak ki. Ez nem csak az áramláskedvelő fajok megritkulását és eltűnését 

hozza magával, hanem eutrofizációt vált ki. Ez különösen gyorsan bekövetkezik, ha előzetesen ipari és 

kommunális szennyvizek, mezőgazdasági területekről származó tápelemek is terhelik a vizet. Rövid idő alatt 

baktériumok, algák, alsóbbrendű állatok szaporodnak fel a vízben. A mély vízben lerakódó szerves anyagokból 

anoxibionta folyamatok keretében metán, kén-hidrogén és ammónia képződhet. A rothadó iszap nehézfémek 

felhalmozódási helye lehet, valamint meleg nyári időszakban a vírusok, patogén baktériumok elszaporodása sem 

kizárt. 

A duzzasztás mind a felvízi, mind az alvízi szakaszon akár több tíz kilométer távolságra elnyúlóan 

megváltoztatja az élőhelyi körülményeket, így az élővilág összetételét. Az érv, ami szerint a folyó életközössége 

egy adott távolságon túl regenerálódik, csak részleges vigasz, mert az érintett szakaszokon akár endemikus fajok 

tűnhetnek el, illetve egyes folyókat olyan sűrűn megtűzdeltek már napjainkra ilyen duzzasztóművekkel, hogy 

gyakorlatilag nem marad érintetlen szakasz. A fentebbi szakasz duzzasztott területeiről származó eutróf jellegű 

víz, az alsóbb szakasz duzzasztóműveinek álló vizű tározótereinek már akár szuper-eutrofizációját is kiválthatja. 

Halak esetén nem csak a vándorlási akadály szerepelhet negatívumként. Az alvízi szakaszon az alacsonyabb 

vízszintű folyóban a hidrosztatikai nyomás csökkenésével a túltelített állapotba került oldott gázok letális szintű 

gázbuborék-traumát okozhatnak a halakban, aminek halpusztulás a következménye. A halközösségek 

összetételének változása során gyakori jelenség, hogy az érzékenyebb fajok eltűnnek, míg a sokszor adventív, 

jobb alkalmazkodó képességű fajok térhódítást mutatnak. 

Kutatások bizonyítják azt, hogy a duzzasztott-szabályozott folyók partján több mint 40%-kal kevesebb 

növényfaj található, mint a hasonló földrajzi helyzetű és adottságú természetes folyók partján. A duzzasztók 

megépítése után a partmenti növényzet diverzitása ugyan átmenetileg emelkedhet, viszont ezt követően 

folyamatosan csökken, és soha nem éri el a természetes folyók mentén kialakult vegetáció diverzitását. A 

folyópartoknak a szabályozott vízjárás miatt megnőtt stabilitása csökkenti az árterek élőhely-mozaikosságát, és 

egy vagy néhány faj dominánssá válásával a diverzitás nagyfokú csökkenése következik be. Az állatvilág a 

természetes vagy természetközeli vegetáció visszaszorulását, az élőhelyi diverzitás csökkenését kényszerűen 

követi. 
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Ezeket a negatív hatásokat nem igazán ellensúlyozza az, hogy egyes esetekben a duzzasztók például száraz, 

sivatagos területeken új élőhelyek létesítésében játszhatnak szerepet. A biológiai problémák egy részére vannak 

legalább részleges megoldást nyújtó áthidaló megoldások, pl. a természetes vízhozam ingadozásának utánzása, 

hallépcsők építése a vándorló halak számára. 

A kisebb gátak közvetett módon hasznosak lehetnek a növényzet számára, például talaj-, és árvízvédelmi 

szempontból. A vízlépcsők léptékénél jóval kisebb, pl. mezőgazdasági célú duzzasztásoknál kedvező hatások 

jelentkezhetnek a vadállomány számára, de akár egyes rovarfajok, szitakötők diverzitása is növekedhet. Ezen 

pozitívumok azonban eltörpülnek a negatív hatások mellett. Ráadásul jelentős árhullám érkezése estén 

előfordulhat, hogy a duzzasztott területről is el kell engedni a felgyűlt vizet, ami hirtelen még jelentősebb 

árhullám kialakulását is eredményezheti, tehát az árvízvédelmi előny sem miden esetben érvényesül. 

A vízlépcső turbináin történő átkelés jelentős mortalitást okoz a halaknál. A halak turbináktól történő 

távolságtartására alkalmazható egy kíméletes módszer. Bizonyos frekvenciájú hangokra érzékenyek egyes fajok, 

ami lehetőséget ad ilyen hangfrekvencia sugárzásával az adott fajok távol tartására, bár ez a turbinák, és a 

zsilipelés miatti zajszennyezést tovább növeli. A vándorlásban fizikai akadályként jelentkező hatás elkerülő 

utak, úgynevezett hallépcsők kialakításával enyhíthető, azonban teljesen megnyugtató eredményt az esetek 

többségében ez sem hoz. És mindezek természetes nem oldják meg az élőhely átalakulása által kiváltott 

problémákat 

A szabályozott vízjárás okozta változásokat mérsékelni lehet a folyó természetes vízjárásának utánzásával. 

Ehhez egyfelől egy meghatározott minimum vízmennyiséget mindenkor a folyó duzzasztót követő szakaszába 

kell juttatni, illetve az átengedett víz mennyisége kisebb időbeli ingadozást kell mutasson, ami meg kell 

közelítse a természetes vízjárás szezonális ingadozását. A Szigetköz esetén hasonló megoldásokkal 

próbálkoznak. Ez ugyan hoz némi eredményt, de természetesen megközelítően sem tudja létrehozni az eredeti 

állapotokat. 

Ma még ritka, de volt már rá példa, hogy a negatív hatások, és a nem eléggé gazdaságos működtetés miatt 

lebontottak duzzasztóműveket. A vizsgált esetekben további lényeges beavatkozások nélkül is látványos 

revitalizációja következett be a vízi és a folyómenti élőhelyeknek. 

4. 2.4. A hazai lápok és kezelésük 

A lápok a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából kiemelten fontos vizes élőhelyeknek különleges tagját 

alkotják. Vizük eredete, kémia összetétele, felvehető tápanyag tartalma, termőhelyi körülményei, fekvése 

alapján sokfélék lehetnek. A hazai lápterületek a lecsapolások, vízrendezések következtében nagyon lecsökkent 

számban és területi kiterjedésben maradtak csupán fenn. Az eredeti viszonyok közepette is mindössze az ország 

területének 1,1%-án helyezkedtek el, aminek 97%-a eltűnt. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény értelmében ex lege védett értéket képviselnek. Valamennyi fontos elemét képezi a Natura 2000 

hálózatnak is. A természet védelméről szóló törvény szerint lápnak minősülnek azon tartósan víz által 

befolyásolt természeti területeket, amelyeken lápi jellegű élővilág figyelhető meg, és (ettől függetlenül) azok is, 

amelyeken a talajban változatos kifejlődésű tőzeg van. Cönológiai értelemben nagyon sokféle életközösség 

tekinthető lápnak: sokféle forrásláp, tőzegmohás sík lápok és semlyékesek, láprétek, dagadólápok, kiszáradó 

láprétek, különféle láperdők és lápcserjések. A tőzeg, vagy tőzeg jellegű, részlegesen lebomlott növényi 

törmelék a vízbőség és állandó vízborítás révén kialakuló oxigénszegény (anaerob) viszonyok következtében 

jön létre. A tőzegképződés a szénképződés első lépése, ami által a szén-ciklusból így kikerülő széndioxid 

megkötéssel ezen üvegházhatású gáz koncentrációjának csökkentésében is igen fontos szerepe van a 

lápterületeknek. A lápi növényzet, elsősorban a tőzeg- és más mohafajok duzzadóképességük folytán nagyon 

sok vizet képesek megkötni, így meghatározó szerepük lehet a csapadékvíz továbbfolyását megakadályozó víz-

retencióban. Ez természetesen igazán jelentős hatásként elsősorban a nagy kiterjedési lápterületeknél jelent. A 

lápok sok esetben jelentenek refúgium (menedék) területet pl. jégkori reliktum fajoknak. Az ily módon kis 

foltokban, hosszú ideig, elzártan megőrződő populációk esetén nem ritka az endemizmusok, esetleg reliktum 

endemizmusok kialakulása. A lápok kiváló helyszínei a múltbeli események, klimatikus változások kutatásának 

is. A lápok időrendi rétegekben megőrzik a tágabb környékükről behulló virágporszemeket, növényi és állati 

maradványokat, sőt még a történeti korokban a lápba menekült emberek nyomait és tárgyait is. Mindezek a 

szerves anyagok az anaerob viszonyok között korlátozott lebomlásnak köszönhetően kitűnően konzerválódott, 

tanulmányozható formában maradtak fenn napjainkig. 

Természetvédelmi kezelésük során az egyik legfontosabb dolog a létüket veszélyeztető talajvízszint csökkenés 

mérséklése. Ez rétegvíz kutakból történő vízutánpótlással, és a területre jutó, vagy juttatott víz műtárgyak 
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segítségével történő visszatartásával oldható meg. Fontos, hogy az árasztóvíz nitrogén és foszfortartalma 

alacsony legyen, mert a lápi élőhelyek kifejezetten oligotrófak. A tápanyagdúsulás eutrofizációt, a lápi 

növényzet helyett inkább mocsári vegetáció kialakulását eredményezi. A beerdősülés ellen a cserjék és fák 

folyamatos, kíméletes ritkításával lehet védekezni. A rendkívül fontos, hűvös, párás lápi mikroklíma megőrzését 

a láp köré telepített erdők telepítésével, tájidegen fafajú állományok esetén őshonos faállományra cseréléssel 

lehet segíteni. Fontos a környező mezőgazdasági területek lehetőség szerinti szántó művelési ágból történő 

kivonása, esetleg beerdősítése, ami nem csak a mikroklíma biztosítása, és a szél szárító hatásának a mérséklése, 

de az így távol maradó vegyszerek miatt is fontos. 

5. 2.5. Vizes élőhelyek főbb haszonvételi formái 

5.1. 2.5.1. Természetes vízi és halastavi halgazdálkodás 

5.1.1. 2.5.1.1. A hazai halgazdálkodás általános helyzete 

Hazánkban hosszú múltra tekint vissza az édesvízi haltermelés. A Kárpát-medence természetföldrajzi adottságai 

mindig is kiváló lehetőséget nyújtottak atermészetes vízi halászathoz, halgazdálkodáshoz. A vízszabályozások 

ugyan csökkentették, esetenként megszüntették ennek (pl. fokgazdálkodás keretében megvalósuló 

halgazdálkodás) a lehetőségeit, ugyanakkor a klimatikus és vízrajzi adottságok továbbra is biztosították a 

tógazdasági vagy akár az intenzív üzemi haltermelést, halászatot. Természetvédelmi és élőhely-kezelési 

szempontból viszonylag kis mértéke és részben zárt rendszere miatt az utóbbinak kevésbé van jelentősége, míg 

a természetes vízi és a tógazdasági haltermelés, halászat igen jelentős tényező. Napjainkban halgazdálkodás 

mintegy 172 000 hektáron folyik, ebből 147 000 hektár természetes víz és víztározó, 25 000 hektár mesterséges 

halastó. 

Nem csak a heterogénebb fajösszetételű életközösségnek helyt adó természetes, vagy természetközeli 

viszonyokat képviselő élő vizeken van jelentősége a halászati és halgazdálkodási szabályozásban a 

természetvédelmi szempontok érvényesítésének. A mesterséges tógazdaságok biztosította élőhelyi körülmények 

is igen jelentősek számos természeti érték megőrzése szempontjából, mert bár ezen életterek halközössége 

homogénebb összetételű, de egyéb vízi életközösség elemek, valamint a vizes élőhelyekhez kapcsolódó nem 

kifejezetten vízi élőlények diverzitása magas szintű, vagy megfelelő kezeléssel azzá tehető. A mintegy 25 000 

hektárnyi így létrehozott mesterséges vizes élőhely például kiemelt jelentőségű lehet a vonuló vízimadarak 

pihenő és táplálkozó helyeként. A megélhetést biztosító gazdálkodási szempontok a halastavak jelentős 

kiterjedésén jól összhangba hozhatók a természetvédelmi érdekekkel. Ez elsősorban a halastó különböző 

kezelési fázisainak (lehalászás, telepítés, tóleeresztés, tófeltöltés) időbeli ütemezésével valósítható meg, de 

szükség lehet a kompromisszum megtalálására a mederkotrás, etetés, vagy a kapcsolódó nádgazdálkodás és 

vadgazdálkodás tekintetében. Az összhang megtalálása azért is fontos, mert a halgazdálkodás által érintett 

természetes és mesterséges vizes élőhelyek többségükben több nemzetközi természetvédelmi egyezmény 

hatálya alá tartozó területet is képviselnek (pl. ramsari, bonni, berni, washingtoni, párizsi, riói egyezmények). E 

mellett számos hazai előírás is vonatkozik rájuk (pl. az 1996/LIII. törvény a természet védelméről, az 1997/XLI. 

törvény a halászatról és horgászatról, 73/1997 miniszteri rendelet a halászati és horgászati tilalmakról, 8/1998 

kormányrendelet a védett állatfajokról, vagy a 46/1999 kormányrendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, 

valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról). 

5.1.2. 2.5.1.2. A tógazdasági haltermelés jelentősége, főbb kezelési prioritásai 

A XIX. század közepére jelentős mértékben eltűnt vadvizek életközösségeinek bizonyos mértékű mentsvárat 

jelentettek a megindult erőteljes ütemű halastó létesítések. Ezek természetesen nem tudták/tudják pótolni 

minden vizes élőhely-típus és ahhoz kötődő élővilág megmaradását, de sok faj számára biztosították a 

fennmaradást. Ezt segítette az, hogy ezen halastavak sokszor természetes tavak vagy mocsarak helyén, illetve 

vizes élőhelyek környezetében létesültek. Növeli jelentőségüket, hogy országosan elterjedtek, a halastavi 

termelés biztosítása fenntartja a vizes élőhelyet, és a bennük koncentrálódó hatalmas biomassza kiváló 

táplálkozási lehetőséget nyújt a vízimadarak számára. 

A hazai halastó rendszerek általában sekély vizűek (60-80 cm- es átlagos vízmélység), különösen az alföldi 

körtöltéses halastavakra jellemző a több különböző méretű tóegységből összeálló akár 500 vagy 1000 hektár 

összes vízfelülethez kapcsolódó jelentős kiterjedésű csatorna és gátrendszer. Ezen tórendszereknek akár 25%-át 

is kitehetik a nádas, gyékényes szegélyek, növényzettel benőtt szigetek, mocsári és hínártársulások, a 

kapcsolódó fás vegetációjú területek. Így ezen tógazdaságok nyíltvízi területei mellett megtalálható változatos 

élőhelyi viszonyok magas biodiverzitás fenntartását teszik lehetővé. Botanikai értéket képviselnek a nádasok, 
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számos hínártársulás valamint az olyan fajok megjelenése mint a sulyom, vagy a sárga nőszirom, vagy egyéb 

mocsári növények. Az állattani értékek sorát növelik a szitakötő fajok, sokféle kétéltű és hüllő (pl. több gőte és 

békafaj, mocsári teknős, stb.). E tavak és környezetük kiemelt jelentőséggel bír számos vízimadár faj életében. 

Fészkelő és táplálkozó helyet találnak récefajok, a kialakuló nádasok énekes madaraknak, gázlómadaraknak, 

rétihéjáknak, nyári ludaknak is otthont adnak. Nagy fajgazdagságot a megfelelően nagy kiterjedésű és változatos 

felépítésű nádasok képesek nyújtani. A feltöltött tavak elsősorban récefajoknak, vadludaknak, sirályoknak 

biztosítanak vonulási időszakban menedékhelyet, míg a lecsapolt tóegységek iszapos medre hatalmas tömegeit 

vonzza a parti madaraknak, vagy a darvaknak. A vonulásban kiemelt jelentőségű területek esetén a tavak 

leeresztését, és feltöltését össze kell hangolni a vonuló madártömegek igényével. A madarak közül elsősorban a 

gémfélék, és különösen a kárókatona jelenti a legfőbb összeütközési pontot a halgazdálkodó és a 

természetvédelem között. Az emlősök közül a legnagyobb természeti értéket a vidra képviseli a halastavakon. 

Halfogyasztása miatt állandó összeütközési pontot jelent a halgazdálkodó és természetvédelem között. A vidra 

elsősorban az anyaállománynak otthont adó tóegységekben okozhat komoly gazdasági kárt. Az innen történő 

távoltartásuk igényét a természetvédelemnek is el kell fogadnia, de ennek nem elfogadható módja az állat 

elpusztítása. 

A hazai tógazdasági haltermelés elsősorban hároméves üzemformában valósul meg. A mesterséges szaporítás és 

ikraérlelés után a kikelő hallárvák a viszonylag kisebb (0,5-1 hektár) kiterjedésű ivadéknevelő tavakba kerülnek. 

Innen a lehalászott ivadékok nyár közepén kerülnek a termelő tavakba. Másik lehetőségként az ivadéknevelés 

félig feltöltött termelő tóegységben történik, amit nyárra töltenek fel üzemi vízszintre. Klasszikusan a 

tenyészszezon végén, novemberben történik a lehalászás, de napjainkban gyakori a nyári lehalászás is. A 

halastavak tápanyag gazdálkodására a természetes vizektől intenzívebb folyamatok jellemzőek, így a 

trágyázással bejuttatott tápanyagmennyiség gyors hozamnövekedést eredményez, és gyakorlatilag teljes 

mértékben felhasználódik. Ennek köszönhetően a trágyázás leállítása után 1-2 hónappal leeresztett tó elfolyó 

vize tápanyagban viszonylag szegény. Az ily módon és időben leeresztett tó vize nem terheli a befogadókat, így 

nem okoz eutrofizációt. A trágyázás a tavi tápláléklánc egészének termelését növeli meg, de e mellett 

közvetlenül a halak táplálására etetőanyagot is használnak. Ez elsősorban szemes takarmány, főleg búza, de 

időnként, főleg intenzívebb termelésnél mesterséges tápokat is használnak. Az etetőanyagot részben a vízi 

madarak is hasznosítják. Ez gazdasági és ökológiai szempontból sem előnyös, így ha mindenképpen szükséges, 

akkor az etetést úgy kell megoldani, hogy a halak azonnal felvegyék a táplálékot. 

Több fontos pont van, amelyre a tógazdasági haltermelés során természetvédelmi szempontból figyelni kell. A 

gazdaságilag hatékonyabb haltermelés a nádszegélyek csökkentését igényli. A nádszegély ritkítása egész évben 

folyhat, ami az a fészkelő madarakat jelentősen veszélyezteti, ezért az a fészkelési időszakban kerülendő. A 

nádas kezelése ma már leginkább a bevételi forrást jelentő nádgazdálkodás, elsősorban téli nádaratás keretében 

zajlik le, aminek természetvédelmi szempontú megítéléséről külön fejezetben szólunk. Másik problémás pont a 

bentikus eutrofizáció csökkentését célzó tókaszálás. Ezt úgy kell kivitelezni, hogy az a csér, vöcsök és 

sirályfajok fészkelési ideje után történjen meg. A leggyakrabban problémát okozó tevékenység a vízszint év 

közbeni jelentős változtatása, illetve a tóleeresztés és tófeltöltés idejének nem megfelelő megválasztása. A 

vízszintingadozás akkor is tönkreteheti a fészkelést, ha közvetlenül nem kerül a fészek szárazra, vagy teljes 

elárasztásra. Ezért a fészkelési időszakban a viszonylag állandó vízszint biztosítása a cél. A tavasz végi, nyár 

eleji feltöltésnél a tófenéken fészkelő parti madarakra kell figyelni. A tavaszi időszakban a szárazon álló, 

vízállásos medencék a szikes tavi környezethez hasonlítanak, így gulipán, széki lile és gólyatöcs is fészkelhet 

rajtuk. Ez esetben a fészkelési időszak végét meg kell várni a tófeltöltéssel. Amennyiben a tóegység nem vehető 

ki ilyen hosszan a termelésből, akkor a tófeltöltést legalább részlegesen el kell végezni még azelőtt, hogy ezek a 

kiemelt védelmet élvező fajok fészkelőhelyet foglalnának. A természetvédelmi jogszabályok lehetővé teszik azt, 

hogy külön engedéllyel a halastavak területén pl. a kárókatona, szárcsa, vagy a dankasirály állományának 

apasztását elvégezzék. Sajnos ilyenkor rendszeresen esnek áldozatul védett madárfajok is (vöcskök, csérek, 

nyári ludak, rétihéják). Ez leginkább úgy akadályozható meg, ha a vadászoknak, vadőröknek, halőröknek 

megfelelő a fajismerete, ami sajnos ma általánosan nem mondható el. Szintén nagy természeti károkat tud 

okozni a leeresztés után a tófenék meszezése. Ennek gazdálkodási okaként a fertőtlenítést, a víz 

termőképességének a javítását, illetve a visszamaradó tocsogókban található, a következő évi népesítést 

nehezítő, gazdaságilag értéktelen halfajok (pl. ezüstkárász, törpeharcsa) elleni védekezést jelölik meg. 

Ugyanakkor ezekben a maradvány vízfoltokban koncentrálódik a tavak vízhez kötött életű természetes 

életközösségének maradéka és az olyan védett halfajok állománya is, mint pl. a réti csíké. A meszezés ezért 

természetvédelmi és ökológiai szempontból elfogadhatatlan. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a tógazdaságokban a természetvédelmi és gazdálkodási szempontok 

kölcsönös odafigyeléssel és jóindulattal összehangolhatók. Sok helyen megvalósuló jó megoldás az is, hogy 

egyes természetvédelmi szempontból értékesebb területet képviselő tóegységeknél (pl. ramsari területek) 

megvalósul a természetvédelmi célú kezelésbe vonás, az ilyen célú kezelés előtérbe helyezése, míg más 
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tóegységeknél a természetvédelmi érdekeket is figyelembe vevő, de alapvetően gazdasági célú kezelés jelenti a 

prioritást. A Nemzeti Agrár Környezetgazdálkodási Program jó lehetőséget nyújt a természetvédelmi érdekek 

megvalósulása során kieső gazdálkodási bevétel kompenzálására. Ezen programon belül a gazdasági érdekkel 

közvetlenül ellentétes korlátozások, beavatkozások, vagy be nem avatkozások is ellentételezhetők a gazdálkodó 

részére, ami kiemelt vizes élőhely kialakulását eredményezheti az adott tóegységen, vagy tóegységeken. 

Természetvédelmi kezelés, vagy kompenzált gazdasági célú termelés esetén tógazdaságoknál természetvédelmi 

szempontból ideális, igazán extenzív gazdálkodást jelent, ha a tóegység hozama nem haladja meg a 600kg/ha 

értéket. Törekedni kell az úszóhinarasok, nádasok, fás növényzet megőrzésére és lehetőleg őshonos fajokkal 

történjen a halastó telepítése. A nádgazdálkodás során valósuljon meg a komplex nádgazdálkodás, melynek 

során a nádas fejlődésének minden szukcessziós stádiuma megtalálható térben és időben mozaikos 

elrendezésben. A kiváló fészkelő helyet és értékes növénytársulást jelentő tündérfátyolosokat és 

tündérrózsásokat ne érintse a tókaszálás. Értékes makrofita vízinövényzetű tavaknál mellőzni kell az amúr 

telepítését. A fészkelő madarak védelme érdekében február és augusztus között legfeljebb 20 centiméter legyen 

a vízszint ingadozása. Tavaszi és nyári lecsapolásoknak és tófeltöltéseknek csak a keskeny nádszegélyű, 

érzékenyebb, ritkább fajoknak így otthont nem vagy kevésbé adó tóegységek legyenek kitéve. Értékes nádas és 

hínár területekkel bíró tavakba olyan halfajt kerüljön telepítésre, amely őszi lehalászású, így a lehalászás a 

legkevésbé zavarja majd a természetes élővilágot. Tavasszal száraz medrű, nagy tóegységekben július előtti 

ivadéktelepítést nem szabad tervezni, mert nagy az esélye annak, hogy fokozottan védett parti madarak 

fészkelnek a területen. Ugyanezen okból az egynyaras nevelésre alkalmasabbak a kis kiterjedésű, zavartabb 

tóegységek. Ha mégis gulipán vagy széki lile fészkelése tapasztalható, akkor az adott tóegység telepítésére 

kerüljön sor utoljára, május végére ezek a madárfajok már rendszerint befejezik a kötést, így folytatható a 

szokásos technológia. Egyes madárfajok szükségszerűvé váló riasztása, vagy gyérítése esetén nagy gondot kell 

fordítani az érzékenyebb, védett fajok minden nemű kíméletére. Tóleeresztés után a meszezés és más 

fertőtlenítő szerek használata mindenképpen kerülendő. 

5.1.3. 2.5.1.3. A természetes vízi halgazdálkodás jelentősége, főbb kezelési 
prioritásai 

A természetes vizek halállományának halászati hasznosítása ősi tevékenység. Ezen vizek hal biomasszában 

megnyilvánuló produktivitása ugyan jóval elmarad a mesterséges tógazdaságokétól, de ennek ellenére igen 

jelentős lehet, a fajgazdagság pedig egyértelműen a természetes vizekben a nagyobb. Hazai folyóink esetén a 

szubmontán területeken 70-100 kg/ha, míg a síkvidéki szakaszokon 300-400 kg/ha az átlagos hal biomassza 

tömeg. A fajok száma 70 fölött van, amin belül a mesterséges telepítéseknek köszönhetően a legtöbb vizünkben 

sajnos jelentős számú a tájidegen fajok előfordulása is. A természetes vizeink produktivitása napjainkban is 

megengedi a mértékletes módon végzett halászati hasznosítást. Sajnos ez a potenciál a folyószabályozások után 

megváltozott vízjárási, élőhely- és tájszerkezeti viszonyoknak köszönhető erőteljes csökkenés után, a 

vízszennyezéseknek, a túlzott mértékű halászatnak, vagy például invázív fajok térhódításának eredményeként 

további csökkenést mutatott. A mederrendezés, a mesterséges vízkormányzás, a felszíni és felszín alatti vizek 

szennyezése, növényi tápanyag terhelésének növekedése egyes vízterek produktivitását különösen a széles 

tűrőképességű idegenhonos fajok kapcsán extrém módon megnöveli, míg az igényesebb és ritkább őshonos 

fajok élettere, életlehetőségei leszűkülnek, ami a diverzitás csökkenését, a halállomány és az egész életközösség 

homogenizálódását eredményezi. A természetes vízi halgazdálkodás kapcsán ezért a vízkormányzás 

természeteshez közeli megvalósítása, az élőhelyi változatosság fenntartása, illetve növelése, valamint a 

halállománnyal történő népesítés során a megfelelő fajjal/fajokkal történő telepítés tudja megőrizni a 

természetes és természetközeli vizes élőhelyek ilyen szolgáltató képességét. Itt is az mondható el, ami az 

élőhely-kezelések során gyakorlatilag mindenütt megfogalmazható, hogy alapvetéseket tehetünk, de nincsenek 

minden élőhelyre egyformán érvényes sablonok. Így például a makrofita fogyasztó amúr túlzott telepítése 

teljesen tönkreteheti egy vizes élettér vegetációját, ugyanakkor a faj korlátozott mértékű jelenléte jótékonyan hat 

a bentikus eutrofizáció és ezzel annak élőhely romboló hatásának mérséklése szempontjából. A makrofiton és 

hínárvegetáció csökkentésére alkalmazhatóak például nem őshonos makrofita fogyasztó halfajok olyan hibrid 

vagy triploid változatai, melyek terméketlenségük miatt hosszú távon nem veszélyeztetik az életközösség 

halállományának összetételét, ugyanakkor az élőhely célzott kezelését tökéletesen megvalósítják. Ezen kívül azt 

is figyelembe kell venni a telepítések során, hogy egy halfaj puszta őshonos volta nem feltétlenül indokolja az 

adott víztérbe, víztípusba történő telepítését, mert ha az ottani természetes hal életközösségnek nem, vagy nem a 

telepítés mértékében a tagja, akkor az ugyanúgy problémákhoz vezethet, mint egy tájidegen faj betelepítése. 

5.2. 2.5.2. Nádgazdálkodás 
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Hazánkban művelési ági besorolás szerint mintegy 40000 hektár nádas van, azonban ennek nagyjából a 

kétszerese lehet a ténylegesen nádas terület, mert pl. a művelésből kivont kategóriába tartozó természetes 

vízfelületek egy jelentős is része is nádassal borított. A nádas hasznosítása (nádvágás) az egyik legextenzívebb 

földhasználati mód. A nádasok természetvédelmi jelentőségét egyfelől az adja, hogy a vízi, vagy vízhez kötődő 

életközösségek, gerinces és gerinctelen fajok igen nagy számának ad otthont, másfelől a vizes élőhelyek 

életében nagyon fontos szűrő szerepet tölt be. 

A nádas edafikus hatásra (többletvíz) létrejött társulás, mely a vízi szukcessziómenetnek egy köztes, nem pedig 

a klimax (záró) stádiuma. Ennek megfelelő az élőhelyi szempontból kívánatos, heterogén nádasok fenntartása 

igényli az okszerű emberi kezelést. A gazdasági ok mellett, a szukcesszió és az eutrofizáció lassítása (nádas 

elöregedésének megakadályozása, biomassza eltávolítása) szempontjából is szükség van a nádaratásra, amihez 

homogén állományok szükségeltetnek. Ugyanakkor térben ehhez közel kell elhelyezkedjenek a diverz élővilág 

kialakításában kulcsfontosságú különböző korú, heterogén, avas nádasok amelyek csatornákkal, öblökkel, 

tisztásokkal tagoltak. Ezek jelentik a learatott, és újra felnövő területek benépesüléshez a forrást. 

5.2.1. 2.5.2.1. A nádgazdálkodás és a természetvédelem konfliktusai 

A gyakorlati nádgazdálkodás több ponton szemben áll a természetvédelmi érdekekkel. Az aratás időpontját 

tekintve a gazdálkodók sokszor november végétől a nádgyertyák megjelenéséig, azaz akár március végéig 

aratnak. Ez természetvédelmi területeken nem megengedett, és azon kívül sem támogatható, ugyanis február 15-

ét követően már beindul a nádas élete, megkezdődik pl. a nyári ludak fészkelőhely foglalása, fészkelése. 

További konfliktusforrás az, hogy a nagyüzemi, leginkább gazdaságos nádaratáshoz nagy parcellaméret, és a 

leginkább eladható tetőfedő nádat termő homogén állomány a kívánatos. Ezt egy-, legfeljebb kétéves 

vágásfordulóban, gépi aratással lehet előállítani. Természetvédelmi szempontból azonban a három, vagy annál 

több éves vágásfordulóval létrehozható, heterogén nádasok az ideálisak. A heterogenitást szintén növeli a kisebb 

parcellaméret. Az elöregedett, avas nádban és avarban gazdag nádasok felújítására használt égetés szintén 

bevált, de az élővilág szempontjából elfogadhatatlan gyakorlat. A középút természetesen megtalálható, ugyanis 

a hosszú távú hasznosítás lehet, hogy rövid távon kisebb profitot eredményez, de a nádas termékenységének és 

puszta létének a fennmaradásán keresztül a fenntartható hasznosításnak a záloga. Ehhez pedig a 

természetvédelmi szempontból előnyösebb extenzív gazdálkodás vezet. Az intenzív nádgazdálkodás könnyen és 

rövid távon eredményezheti a nádas életközösségének összeomlását, a nádállomány gyors pusztulását. 

5.2.2. 2.5.2.2. A nádvágási módok és azok hatása 

Nyári vágás esetén cél a nyílt vízfelületek fenntartása a növényfajok változatosságának a növelése. A nád 

viszonylag rosszul tűri a nyári vágást (vagy legeltetést), így a többi makrofita előnyhöz jut, a nád kissé 

visszaszorul, ami növeli a terület fajgazdagságát. A nád visszaszorítását célzó kezelés esetén jól alkalmazható 

eljárás. Víz fölötti zöld vágás száraz, vagy alacsony vízállású területeken könnyen kivitelezhető, fontos, hogy a 

madarak fészkelési időszaka után történjen. Mivel itt a cél a nád visszaszorítása, így a túl korai vágás azért is 

kerülendő, mert a nád nagyobb eséllyel hajt ki újra. Víz alatti zöld vágás esetén a nád visszaszorulása gyors, 

mert a fotoszintetizáló zöld részek eltűnése mellett a levágott szárba jutó víz miatt a gyöktörzs „befullad”, és így 

a következő tavaszra kihajtó nádszálak száma erőteljesen csökken. Az első évben az első vágást követően még 

két-három további vágás is szükséges lehet, a következő évtől azonban az évi egyszeri, nyár végi vágás is 

elegendő a nyílt vízfelületek megtartásához. Természetes fontos a vágást követően egész évben a nádtarló víz 

alatt tartása. 

A téli vágás a nád egyeduralmának kedvez, javítja a nád minőségét, a biomassza elvitele csökkenti az avar 

felhalmozódást és fékezi a szukcessziót. Ugyanakkor az avarban élő gerinctelen fajokat nem károsítja. 

Évenkénti téli vágással elsősorban tetőfedő nád előállítás a cél. Az így kezelt nádas két-három év után 1-2 

méteres nádszálakat eredményező állapotot ér el. Az évenkénti vágással kezelt területek hozama kisebb, mint a 

kétéves vágásfordulójú területeké (750-1000 kéve/ha, ellentétben az 1000-1250 kéve/ha-ral), bár tetőfedésre 

kiváló minőségű nádat ad. A kétévenkénti vágás esetén a kévében együtt van jelen a kétidejű és az egy éves 

nád, a szár 2 méternél magasabb, a tövén 7-12 mm átmérőjű, négyzetméterenként 100-200 szál sűrűségű. Bár 

több osztályozást igényel, minősége kiváló tetőfedésre. További előny, hogy a terület egésze soha nem kerül 

teljes levágásra, a nádasnak van ideje pihenni, és a nádas lakói mindig találnak lábon álló nádat. Az erősebb 

nádszálak fejlődését az előző évi szálak szigetelő hatása segíti, a friss hajtásokat megvédve a késői fagyoktól. 

Hosszabb vágásforduló esetén a kévekötés során több tisztításra van szükség, a háromidejű nádszálak már 

kevéssé alkalmasak tetőfedésre. A kialakuló nádas magasabb heterogenitása miatt azonban természetvédelmi 

területeken ideálisan alkalmazható kezelési módszer. 

5.2.3. 2.5.2.3. A nád égetése 
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Az égetés hagyományos eljárás a nádgazdálkodásban. Gyorsan tünteti el az avart, a nádat és a cserjéket, 

ugyanakkor eltűnteti a gerinctelen fajokat is. Ezért csak felügyelt módon, kis területi kiterjedésben, és egy-egy 

területre vonatkoztatva ritkán szabad alkalmazni. 

5.2.4. 2.5.2.4. Egyéb nádas kezelési módok 

Tavasszal száraz talajú, ezért fűfélékben és más növényekben gazdag nádas esetén a tavaszi időszakban a 

birkával történő legeltetés segíti a nád megmaradását, ugyanis a birka nem rágja le a nád hajtásait amíg van 

egyéb táplálék. Ha a nád visszaszorítása a cél, akkor legeltetéssel történő kezelés esetén a bivaly, vagy a 

szarvasmarha ajánlott, ezek ugyanis a nád hajtásait is elfogyasztják, illetve jelentősebb taposási kárt okoznak. 

A szukcessziót lassítja, ha a nádaratás után megtisztítják a területet. Ez a gerinctelen fajok védelme miatt 

azonban ne terjedjen ki az aratott terület egészére. 

5.2.5. 2.5.2.5. Nádas felújítás és kezelés komplex kivitelezése 

A nádas kezelése kapcsán a vízszint szabályozása és az aratás jelentik a legfontosabb kezelési módokat. Az kis 

területű égetés, a legeltetés, a fásszárú vegetáció eltávolítása fontos kiegészítő elem lehet. A vízszint egész 

évben talajszint felett tartása egyértelműen a homogén nádasok kialakulásának kedvez, akárcsak az évenkénti 

téli vágás, vagy a korlátozott mértékű tavaszi legeltetés birkával. A nyári vágás és a marhával, bivallyal történő 

kezelés hozadéka a nád visszaszorulása. A több éves vágásforduló kedvezőtlen a tetőfedő nád minőségére, de a 

nyílt vízterek, csatornák, öblözetek fenntartásával együtt kedvez a heterogenitás növekedésének, ami nem 

csupán élővilág-védelmi szempontból előnyös, hanem a nádas hosszú távú fennmaradásának, 

termelékenységének megőrzésének is az alapja. A nádas teljes területét érintő vágás nagyon ritka, ugyanis szinte 

soha nem érhető el nádaratás szempontjából a nádas egésze, de mindenképpen kerülendő is. Legalább 100 

hektár kiterjedésű nádasokban lehetőség van olyan komplex kezelési forgó kialakítására, ami lehetővé teszi az 

egyéves vágást és a heterogenitás megőrzését is. Változó méretű parcellákban öt éven keresztül évente vágják a 

nádat, majd új parcellákba mennek, melyek megújítása előző évben égetéssel történik. A korábbon évenként 

vágott területekhez a továbbiakban legalább öt évig nem nyúlnak. Egyszerre legfeljebb a teljes terület legfeljebb 

12%-án van vágás. Így minden évben van aratható, jó minőségű nád, az égetéses felújítás csak kis területre 

korlátozódik, nagyobb részen megmaradnak a heterogén élőhelyi feltételek, a gerinctelen (a több éves fejlődési 

ciklusú fajok is ) és gerinces élővilág folyamatosan túlélhet a nem túl gyors tér- és időbeli dinamikával változó 

mozaikosság miatt. Ugyanakkor kis területen az egyes fajok számára szükséges homogén nádas állományok is 

megtalálhatóak. Az évenként aratott részeken a fásszárú vegetáció visszaszorítása hatékonyan valósul meg. 

5.3. 2.5.3. Komplex ártéri gazdálkodás 

A komplex ártéri gazdálkodás nem napjaink találmánya, hanem a szabályozatlan folyók által teremtett táji 

környezetben az évszázadok során az ember és a természet együttműködése során kialakult erőforrás 

hasznosítási forma, amelyben a természetes és mesterséges elemek olyan összefüggő rendszere alakult ki, amely 

egymástól elválaszthatatlan, a természeti folyamatokat nem megerőszakoló, hanem abba belesimuló ember általi 

haszonvételt és a természeti rendszerek egyidejű önműködő képességének a megőrzését jelentette. Erre a Duna 

és a Tisza mentén is kényszerűen kialakult gazdálkodási rendszerre a fő csapást a folyók szabályozása mérte. 

Ugyanakkor nem ez volt az egyetlen ok. Negatívan befolyásolták klimatikus változások, a vízgyűjtő területeken 

bekövetkező erdőirtások, a mezőgazdasági művelési módok változása, a túllegeltetés okozta síkvidéki 

erdőterület csökkenése, társadalmi átalakulások generálta élet és gazdálkodási módbeli változások, vagy akár az 

is, hogy a gabonatermesztés jelentőségének növekedésével párhuzamosan felszaporodó vízimalmok 

keresztgátjai jelentősen megváltoztatták a fölöttük lévő ártéri területek vízjárási viszonyait. Az ártéri 

gazdálkodás meghatározó elemeit a részben mesterséges, részben természetes fokok, és az általuk végzett árvíz 

szétterítés és összegyűjtés, valamint a részben természetes, részben a mesterséges „fokszabályozásra” válaszként 

kialakuló ártéri erdők, és azok vízvisszatartó és elpárologtató tevékenysége jelentette. Az így kialakuló és 

működő táj különböző művelési ágak egymásra épülő és részben egymásba fonódó rendszerét tartotta fenn. A 

legmélyebb részeken folyt a halgazdálkodás, a magasabb térszíneken a rét és legelőgazdálkodás időszakos 

állattartással, még magasabb térszíneken helyezkedtek el az ártéri erdők és gyümölcsösök, és a leginkább 

vízmenetes részeken folyhatott a szántóföldi művelés. A különböző kiegészítő haszonvételi formák, mint a 

méhészet, a kosárvessző termelés, nádaratás, vadászat, stb. egyszerre több szintjéhez is kapcsolódott ennek a 

rendszernek. A kulcsszerepet játszó víz itt nem ellenségként, károkozóként jelent meg, hanem a megfelelő tér és 

időskálán hasznosított alapvető fenntartó tényező volt. 

5.4. 2.5.4. Rekreációs célú hasznosítás 
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A rekreációs célú hasznosítás körébe tartozik az aktív és passzív pihenést, felüdülést jelentő tevékenységek 

egész sora. A vizes élőhelyek, a természeti környezet rengeteg élmény forrása lehet, az ilyen területekre 

irányuló turizmus, ökoturizmus ezen gazdasági ágazat egyik fontos része. A vizisportok, a vizitúrázás, a 

fürdőzés, a vízparti kirándulás, a horgászat, a madármegfigyelés, vagy a vízivad vadászat is ide sorolható. Vizes 

élőhelyeink védelme érdekében a rekreációs célú hasznosítás tekintetében fontos, hogy az egyes tevékenységek 

megfelelő idő- és térkorlátok közé legyenek szorítva. A leginkább érzékeny területektől távol kell tartani ezt a 

hatást, és a látogathatóvá tehető részeken is fontos lehet a látogatások idejének, a látogatói létszámnak a 

szabályozása (pl. madarak fészkelési idejének figyelembe vétele). A vizes élőhelyek megközelítése során 

figyelembe kell venni azt, hogy a gépjárművel történő behajtás ha lehetséges is, sokszor egyértelműen 

mellőzendő: pl. egy mocsáréten vagy nedves szikesen áthaladó terepjáró olyan talajfelszín bolygatást okoz, ami 

mindenképpen elkerülendő. Fontos, hogy a leginkább környezeti terhelést (szemét, zaj, taposás, stb.) jelentő 

tömegturizmus helyszínei leginkább ilyen célra létrehozott, vagy fenntartott vizes területekre koncentrálódjon. 

Ezt a célt kiválóan betöltik az úgynevezett jóléti tavak, kifejezetten erre a célra létrehozott horgásztavak, vagy a 

parti zóna kialakítása, a veszélyforrások megszűntetése után turisztikai célú kezelésben tartott kavicsbányatavak. 

A természetes vagy természetközeli állapotú területeken legfeljebb az ideális esetben környezettudatosabb 

ökoturizmus megjelenése a kívánatos. Ez is jól összekapcsolható kisebb-nagyobb mértékben kiépített 

látnivalókkal, tanösvényekkel. A vizes élőhelyeket ily módon bemutató területek kiváló helyszínei a környezeti 

nevelésnek. A leginkább veszélyeztetett területek (pl. tőzegmohalápok) látogatása egyértelműen kerülendő. 

A vizes élőhelyeken a vízivad vadászat nem feltétlenül tiltandó, de szabályozása során a területi és időbeli 

korlátozás mindenképpen szükségszerű. Így pl. a legfontosabb vízimadár vonulási területeken a vadászati idény 

később indul, sőt a védett területeken mindennemű vízivad vadászat tilos. A területek megközelítése során sok 

esetben csak a gyalogos megközelítés elfogadható, és tiltott az ólomsörét használata. 
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3. fejezet - 3. Gyepek kezelése 

1. 

A gyepgazdálkodás extenzív és intenzív formái tradicionális részét képezik a mezőgazdálkodási módoknak. 

Jelen fejezetben nem kívánunk foglalkozni az intenzív gyepgazdálkodás kérdéskörével, hanem elsősorban az 

extenzív gyephasználati módokon alapuló, a védett gyepek kezelése kapcsán felmerülő kérdéseket, 

lehetőségeket, kezelési prioritásokat tekintjük át. 

2. 3.1. A gyepek fogalma, a gyepterületek 
magyarországi helyzetének értékelése 

2.1. 3.1.1. A gyep fogalma 

Gyepgazdálkodási megközelítésben gyepeknek nevezzük azokat a gyepnövényekkel benőtt területeket, amelyek 

természetes vagy mesterséges növényzete a takarmányozás szempontjából értékes évelő növényfajokból áll és a 

termése legeltetéssel vagy kaszálással hasznosítható. A takarmányozási szempontok az egyéb felhasználású 

gyepek esetében háttérbe szorulnak és elsődleges feladatként sportolásra alkalmas pázsit céljára megfelelő 

növényzetből állnak vagy talajvédő szerepet töltenek be. Hétköznapi értelemben gyep alatt főként 

pázsitfüvekkel egyenletesen és sűrűn benőtt mezőt vagy térséget értünk. Botanikai megközelítés szerint a gyep 

főként edafikus hatásokra kialakult, változatos növényi összetételű fátlan növénytársulás. 

2.2. 3.1.2. A gyepterületek magyarországi helyzete 

A XIX. században a gyepek kiterjedése hazánk területén elérte a 30%-ot. 2005-ben 1 millió 57 ezer ha gyepet 

tartottak nyilván, ami a termőterület 13,7%-át tette ki. Jelenleg hazánkban a védett területek nagysága 

meghaladja a 839 ezer ha-t és ennek mintegy negyede, 221 250 ha gyep művelési ágú. A nemzeti parkjaink 

igazgatóságainak vagyonkezelésében 168 563 ha gyepterület van, amelyből 124 693 ha-t haszonbérbe adtak, a 

fennmaradó részt pedig saját hatáskörben hasznosítják. A gyepek területe a feltörés, erdősítés, illetve beépítések 

miatt a múltban fokozatosan csökkent, amely mellé társult a gyeptársulások degradációja a legeltetett 

állatlétszám jelentős csökkenése, valamint egyes területek vízgazdálkodásának megváltozása következtében. A 

legeltetés elvesztette korábbi jelentőségét az állattenyésztésben, mivel a tömegtakarmány előállítás a gyepről a 

szántóföldre tevődött át. A szarvasmarha és juh létszám az elmúlt 15 évben 50%-kal csökkent, a vágómarha 

termelés több mint 60%-kal esett vissza. 

A gyepek 90%-a természetes és természetközeli gyep, 80%-a alföldi fekvésű, kedvezőtlen adottságú területeken 

(30%-a szikes, több mint 20%-a réti talajokon, 12%-a öntés- és láptalajon, 20%-a barna erdőtalajokon, 3-4%-a 

rendzinákon, illetve homokon) található. A jó termőképességű csernozjom talajokon előforduló gyepek aránya 

mindössze 9%. Ennélfogva a gyepek 70%-a alacsony produktivitású, csak 5%-a jó termőképességű. Átlagos 

aranykorona értékük 8,4 AK, az ősgyepek átlagos aranykorona értéke pedig 6,0 AK. A hozamok alacsony 

színvonalúak (1,3 t szénaérték/ha). A GDP kevesebb mint 1%-a származik a gyep-hasznosításból. A múltban a 

legjobb talajadottságú gyepeket feltörték, a megmaradó gyepek talaját gyenge tápanyagszolgáltató-képesség, 

rossz víz- és levegőgazdálkodás, szikesség vagy alacsony kolloid tartalom jellemzi. A gyepek 50%-a 

természetvédelmi szempontból potenciálisan értékes. Hozzájuk kötődik a védett fajok 30 %-a. 

3. 3.2. A gyepek természetvédelmi jelentősége 

A hazai füves élőhelyek kiemelkedő természetvédelmi jelentőségűek, ezért azok védelme, fenntartása és 

megőrzése a hazai természetvédelem egyik legfontosabb feladata (prioritásai: reliktum, illetve endemikus 

fajokat magukban foglaló füves élőhelyek természetszerű állapotban való megőrzése, a rajtuk folyó 

hagyományos gazdálkodási módok fenntartása). A gyepek jelentőségét hamar felismerték, amit a különböző 

területek védetté nyilvánításának folyamata, valamint az első két nemzeti parkunk megalakítása is fémjelez. A 

természet megőrzéséről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezése szerint a természetközeli állapotú gyepeket 

természeti területként kell kezelni. Bár a hazai gyepek erősen felaprózódottak, azonban jórészt biztosítható a 

kapcsolat az egyes területek populációi között (hálózatot alkotnak), így megőrzésükre még az esetek nagy 

részében van esély. A gyepek fontos talajvédelmi szereppel is rendelkeznek. A füves élőhelyeinknek kevesebb, 
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mint 25%-a nem, további 25% pedig csak alacsony intenzitású kezelési beavatkozásokat igényel. Gyepjeink 

megközelítően fele esetében azonban elengedhetetlen a rendszeres hasznosítás, illetve kezelés. Ennek szükséges 

intenzitása minden esetben a fenntartani kívánt állapot függvénye. A gazdálkodási módszerek megváltozása, 

intenzifikálása képezi a gyepek egyik legjelentősebb veszélyforrását. A jelenlegi természetes, féltermészetes 

füves területeink jelentős része az ott folytatott hagyományos gazdálkodás következtében alakult ki, illetve 

maradhatott fenn. Napjaink külterjes gazdálkodása csak a modernebb gépek, eszközök, nagyobb hozamú fajták 

használatában tér el a hagyományos gazdálkodástól, ami miatt - bár kevésbé kedvező, mint a hagyományos 

gazdálkodás - korunk természetvédelmi szempontrendszerében elfogadott és kívánatos gazdálkodási formának 

tartják. E két gazdálkodási módot sorolják a szakemberek a fenntartható használat kategóriájába. A belterjes 

gazdálkodási forma a természeti területeken nem támogatható. A természetvédelem célja a természetes vagy 

természetközeli állapotok megőrzése, a leromlás elkerülése, a degradálódott területek javítása, felújítása, illetve 

az eredeti állapotok visszaállítása. Ezeken a területeken a gazdasági haszonszerzés másodlagos. E filozófia 

érvényesül a védett gyepterületek hasznosítása során is, amely gazdálkodási gyakorlatot természetvédelmi célú 

gyepkezelésnek nevezünk. Az állami vagyon részét képező védett, illetve védelemre tervezett gyepterületek 

természetvédelmi vagyonkezelésbe adása lehet garancia a füves élőhelyek fennmaradására. 

4. 3.3. Fontosabb hazai gyeptípusok 

Löszgyepek: Zárt, az Alföld zonális vegetációtípusát képező fajdazdag gyepek. E jellemzően mezőségi talajú 

területek a legelső művelésbe vont térségek közé tartoznak. Emiatt a természetes vegetációról tanúskodó 

maradvány gyepek rendszerint csak kis kiterjedésűek, szétszórtak és többnyire jelentősen degradáltak. A 

meredek löszfalak löszfalnövényzete mellet a löszhátak, löszvölgyek löszpusztagyepjeinek a feltörés 

következtében ritka természetközeli állományai leginkább egyes nehezen megművelhető területeken 

(völgyoldalak, magaspartok), illetve másodlagosan kialakult gyepekben (kunhalmok, földvárak, sáncok, 

töltésoldalak, stb.) maradtak fenn. Az e gyeptípusba tartozó társulások ritkaságuk és botanikai értékeik miatt 

fokozottan védendők. 

Homoki gyepek: A török kort követően mozgásának indult (erdőirtás, túllegeltetés) homokterületeket a XIX-

XX. században fásították. Ennek következtében napjainkra jelentősen megritkultak a még részben mozgó 

homokfelszínhez kötődő gyepek állományai. Főként a Kiskunságban, illetve a Nyírségben maradtak fenn 

nagyobb területeken e kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező gyepek. E gyepek (nyílt homokpuszták, 

homokpusztarétek, homoki legelők) fajkészlete szerényebb, mint a löszgyepeké, azonban közöttük számos, a 

specifikus ökológiai adottságokhoz alkalmazkodott növény- és állatfaj fordul elő, emellett jelentős a homoki 

endemizmusok száma is. A gyeptípus természetközeli állapotú állományai fokozottan védendők. 

Szikes gyepek: A hazai gyepek mintegy 30%-ára kiterjedő, zömmel másodlagosan, főként edafikus hatásokra 

kialakult, síkvidéki gyepek. A sztyeppesedő réti szolonyec, illetve közepes réti szolonyec talajokon 

szikespusztai növénytársulások, a mélyebb térszinteken pedig a különböző időszakosan nedves szikes társulások 

alakultak ki. A szikes gyepek megőrzésének záloga az extenzív hasznosítás, aminek módja rendszerint a 

legeltetés. 

Sziklagyepek és lejtősztyeppek: Középhegységeink meredek, sziklás hegyoldalain megjelenő növénytársulások. 

A déli kitettségű lejtőkön a nyílt-, az északias területeken a zárt sziklagyepek, a kevésbé meredek lejtőkön pedig 

a záródó lejtősztyeppek alakulnak ki, az utóbbiak általában ritkás bokorerdőkkel alkotnak mozaikot. Dolomiton 

jellegzetes, az északi lejtőkön alhavasi reliktumokban gazdag, a déli kitettségű területeken pedig több 

endemikus fajnak otthont adó dolomit vegetáció található. A fizikai mállásnak jobban ellenálló mészkövön 

változatos fajösszetételű mészkősziklagyepek alakulnak ki. Az egyes vulkanikus kőzeteken kialakuló sziklai 

gyepekre a mészkerülő pionír növényfajok előfordulása jellemző. E gyepek területi kiterjedése kicsi, 

mezőgazdasági hasznosításuk nem jellemző. Fenntartó jellegű természetvédelmi kezelést igényelnek. 

Hegyi rétek: A középhegységeink és a dunántúli dombvidék erdőirtásain, tisztásain többnyire savanyú, gyengén 

savanyú talajokon, ritkábban rendzinán találhatók. A hagyományos rét-legelőgazdálkodás során jellemzően 

kaszálással, kisebb részben legeltetéssel hasznosították. Szórványos előfordulásúak, létük alapvetően a 

hagyományos gazdálkodási módok fennmaradásától függ. 

Nedves rétek: Általában rossz lefolyási viszonyokkal rendelkező medencékben vagy vízfolyások árterein 

kialakuló társulások. Szórványosak, azonban helyileg jelentős kiterjedést is elérhetnek. Fennmaradásukban a 

hagyományos gazdálkodási módoknak van nagy jelentősége. 
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5. 3.4. Az extenzív gazdálkodási rendszerek általános 
jellemzői, a természetvédelmi szempontból jelentős 
extenzív gyepgazdálkodási rendszerek 

5.1. 3.4.1. Az extenzív gazdálkodási rendszerek általános 
jellemzői 

Az extenzív rendszerek esetében mérsékeltebb az ipari inputok, illetve az energiahordozók felhasználásának 

volumene, ezért a nem kívánt környezeti hatások mértéke, illetve kialakulásuk esélye jóval mérsékeltebb. 

Főként a kedvezőtlen agroökológiai adottságú vidékeken maradtak fenn, ahol a termelési tevékenység 

intenzifikációja a múltban akadályokba ütközött. Más esetekben a társadalmi-gazdasági viszonyok helyi 

sajátosságai (pl. az adott térség félreeső elhelyezkedése, infrastrukturális elmaradottság, tőkehiány, stb.) 

segítették elő az extenzív gazdálkodási módok elterjedését, illetve fennmaradását. 

5.2. 3.4.2. Természetvédelmi szempontból jelentős extenzív 
gyepgazdálkodási rendszerek 

Az extenzív gazdálkodási rendszerek (gyepgazdálkodás, külterjes szántóföldi rendszerek, hagyományos 

ültetvények, halgazdálkodás, nádgazdálkodás, vegyes rendszerek – tanyasi gazdálkodás, ártéri gazdálkodás, 

biológiai gazdálkodás) közül ennek van legnagyobb természetvédelmi jelentősége. Az extenzív 

gyepgazdálkodási rendszerek mezőgazdasági hasznosítási szempontból 5 fő típusba sorolhatók: 

Homoki gyepgazdálkodás 

A homoki gyepek természetvédelmi jelentőségét a bennszülött fajok nagy száma, valamint az élőhelyek 

mozaikos jellegéből, az egyes területi elemek eltérő szukcessziós állapotából adódóan a társulások 

fajgazdagsága képviseli. Elsősorban a botanikai értékeik miatt jelentősek, de értékes a rovar- és madárfaunájuk 

is. Jellemzőjük a mérsékelt produktivitás és a nagyfokú sérülékenység. Az egyes szukcessziós fázisokat csak 

megfelelő kezeléssel (főként legeltetés) tarthatjuk fenn. A javasolt állatsűrűség legeltetéskor 0,3-0,5 

számosállat/ha. 

Szikes legelők és legeltetési rendszerek 

Természeti értékeik között bennszülött növény- és állatfajokat tartanak számon. A madárvonulási 

mozgalmakban is jelentős szerepet töltenek be. A fenntartásuk záloga a juhokkal, illetve szarvasmarhákkal 

történő rendszeres legeltetés. Védelmük és a rajtuk folytatott gazdálkodási tevékenység (pl. juhászat) szorosan 

kapcsolódik a környező szántóterületekhez is, ezért a szikesek esetében különösen fontos természetvédelmi 

területi célprogramok megvalósítása. 

Domb- és hegyvidéki gyepgazdálkodás 

Erdők helyén és ősi erdőirtásokon, elsősorban különböző erdőtalajokon másodlagosan kialakult társulások 

egykoron jellegzetes hasznosítási rendszere. A terület beerdősülése rendszeres kaszálással akadályozható meg. 

A legeltetés tiltandó. 

Rétgazdálkodási rendszerek 

A rétgazdálkodás színtereit a mélyebb terepvonulatok időszakos vízborítással fedett területei képezik. A 

vízrendezések következtében kiterjedésük jelentősen csökkent. Természeti értékei elsősorban az időszaki 

vízbőséget és a hűvös, párás mikroklímát kedvelő fajok közül kerülnek ki. A rétgazdálkodási rendszerek 

gazdasági jelentősége a takarmány előállítás szántóterületekre történő áthelyeződésével jelentősen lecsökkent. 

Az üde láprétek gyepgazdálkodási kezelést nem igényelnek, fennmaradásuk záloga a megfelelő vízellátás. A 

kiszáradó láprétek kezelésére a nyár végi kaszálás javasolható úgy, hogy a terület mintegy 10%-át vágatlanul 

kell hagyni. A lecsapolás és a legeltetés tiltott. 

Legelőerdők és fás legelők hasznosítása 
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-án fásszárú növényállomány, 75%-

növényállomány, 95% legelő) 

A középhegységeink peremvidékeire korábban jellemző gazdálkodási rendszer területi kiterjedése napjainkra 

jelentősen lecsökkent. Leginkább szarvasmarhákkal hasznosíthatók. Átmenetet képeznek az erdős és a fátlan 

társulások között, így a természeti értékeik között mindkét társuláscsoport fajai megtalálhatóak. A fenntartásuk 

speciális kezelést igényel, ami biztosítja a legelők fenntartását és a fák pótlását is. 

6. 3.5. Agrotechnikai beavatkozások és azok gyepekre 
gyakorolt hatásának természetvédelmi szempontú 
értékelése 

6.1. 3.5.1. Természetvédelmi célú gyepkezelés általános jellemzői 

A természetvédelmi kezelés csak céljaiban, illetve technikai részleteiben tér el a hagyományos agrotechnikai 

beavatkozásoktól, az alkalmazott technikai eszközök gyakorlatilag megegyeznek az általános célú 

gyepgazdálkodási gyakorlatéval. Az extenzív, hagyományos kezelési módokat kell előnyben részesíteni, ha arra 

az adott védett gyep kezelési helyzet alkalmat ad. Új módszerre történő áttérés esetén ajánlott a kis területen 

történő, előzetes kipróbálás. A kezelési módszer kiválasztásánál célszerű megvizsgálni a kérdéses terület 

előéletét, élővilágát, pillanatnyi állapotát is. 

6.2. 3.5.2. Kezelési, hasznosítási módok: 

Be nem avatkozás Bizonyos gyeptípusok (pl. sziklagyepek, önfenntartó szikesek, stb.) a folyamatos monitoring 

mellett nem vagy csak ritkán igényelnek beavatkozást, mert a természetes folyamatok fenntarthatják e 

növénytársulások eredeti szerkezetét. Kisebb területeknél ez a módszer azonban kockázatos lehet a szukcessziós 

folyamatok előrehaladásának nem kívánt következményei miatt. A kezelés felhagyása miatt bizonyos fajok 

terjedése, az avar felhalmozódása (filcesedés), a kisebb kompetíciós képességű növényfajok állományának 

visszaszorulása várható. Mindezek miatt a be nem avatkozás sokszor nagyobb veszélyt jelent, mint a nem 

teljesen szakszerű kezelés. 

6.2.1. 3.5.2.1. Legeltetés 

A füves területek legelterjedtebb, természetvédelmi szempontból - néhány kivételtől eltekintve - leginkább 

kívánatos kezelési módja. A legelő állatok szelektíven legelnek, ez elősegíti a terület mozaikosságának 

megőrzését, növeli diverzitását. Fontos a terület számára legkedvezőbb legeltetési mód, időszak, állatfaj, fajta, 

illetve állatlétszám helyes megválasztása. Bizonyos területeken és gyeptípusokon - természetvédelmi érdekből - 

rövid ideig alkalmazható a túl-, illetve az alullegeltetés is. A legeltethető állatlétszám meghatározásánál 

figyelembe kell venni a gyepterület állateltartó képességét, a gyep regenerációs képességét, a talaj 

sérülékenységét, valamint a területen található természeti értékek speciális igényeit. Figyelmet kell fordítani az 

éjszakázó és delelő helyek, kihajtási útvonalak kijelölésére is. 

A túllegeltetés várható hatása: a vegetáció struktúrájának megváltozása; a növényzet záródásának megszűnése; a 

csupasz talajfelszín megjelenése; a társulás fajszámának csökkenése; szúrós legelőgyomok felszaporodása; 

talajerózió intenzitásának növekedése; életteret teremthet egyes földön fészkelő madárfajok számára. 

Az alullegeltetés várható hatása: cserjésedés; előtérbe kerülhetnek a magasabbra növő fűfajok; alacsony 

növényfajok egyedszámának csökkenése; fajok eltűnése; mérsékelt takarást igénylő, földön fészkelő madárfajok 

eltűnése; tájidegen növényfajok betelepülése. 

Legeltetési idő: A hagyományos legeltetési időszak a Szent György napján (április 24.) kezdődött és Szent 

Mihály napján (szeptember 29.) adtak számot a pásztorok. Közismert, hogy a kora tavasszal megkezdett 

legeltetés nyíltabb gyepstruktúra kialakulását eredményezi, a teljes szezonban folytatott legeltetés pedig jelentős 

taposást eredményezhet. A fészkelési időszakban végzett legeltetés fontos zavaró tényező lehet. A védett 

növényfajok virágzási időszakára kiterjedő legeltetés csökkenti az adott populáció reprodukciós teljesítményét. 

A túl nedves talajviszonyok fokozott taposást eredményezhetnek. 
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Legeltetési módok: A hagyományos legeltetési módok, a szabad, illetve a szabad láb alóli legeltetés a 

legkedvezőbbek természetvédelmi szempontból. Előnyük, hogy a terület legelési nyomása alacsony és kedvez a 

mozaikos szerkezet kialakulásának. Nincs szükség a tájképet rontó kerítések alkalmazására, de bizonyos 

érzékeny területek kihagyhatóak a legeltetésből. Hátránya, hogy a szúrós gyomok állománya megerősödhet 

(tisztító kaszálás szükséges). A szakaszolt legeltetés előnye, hogy az érzékeny területek kihagyhatóak a 

legelésből, pontosan beállítható a legelés intenzitása, hátránya a tájképi értékeket rontó szakaszhatárok jelenléte. 

Az adagolt, illetve sávos legeltetésnél nagy a túllegeltetés, illetve a taposási kár veszélye, a gyep 

homogenizálódhat. Felhagyott területek helyreállítására alkalmazható. A pányvázásos legeltetésnél a legelés 

pontosan ellenőrizhető, az érzékeny területek kihagyhatóak, a mozaikosság biztosítható. Hátránya, hogy csak kis 

létszámú állománynál alkalmazható, időigényes és számolni kell a pányvahasználat káros hatásaival is (taposási 

kár, fészekpusztulások). 

Háziállat fajok, fajták, alkalmazhatóságuk: Az állatok általában szelektíven legelnek, a flóra egyes elemeit 

előnyben részesítik, másokat kerülnek és válogatnak az egyes növényi részek között is. A legelési szokások 

terén különbségek vannak az egyes állatfajok, illetve azok fajtái között, így azok legeltetésének eltérő a 

gyepekre gyakorolt hatása. A természetvédelmi kezelések során célszerű az őshonos, ellenálló fajtákat 

választani, ezek jobban megfelelnek az extenzív hasznosítási körülményeknek, emellett fajtafenntartási és 

idegenforgalmi jelentőséggel is rendelkeznek. 

Juh (hortobágyi, illetve gyimesi racka, cigája, merinó, stb.) 

A talajhoz közel rágnak, a szárazabb, rövid füvű legelőket kedvelik, a durvább, magasabb növényzetet kerülik, 

így mozaikos szerkezetet hagynak maguk után. A juhok után más állatfaj nem szívesen legel. E faj esetében a 

legkisebb a taposási kár, könnyen kezelhetőek, a hegyvidéki gyepek kezelésére is alkalmasak, viszont a nedves 

gyepek legeltetésére alkalmazásuk nem javasolt (májmétely). Fásszárú növényfajokat nem fogyasztanak, ezért 

azok felszaporodhatnak a juhlegelőkön. A fajták közül a racka és a cigája elsősorban a száraz gyepekre 

javasolható. Az utóbbi a nedvesebb legelőkön kevésbé sántul le, mint a racka. A merinó fajták a védett 

gyepterületek hasznosítására a nagy testtömegük miatt kevésbé alkalmasak, mint a kisebb testű, hagyományos 

fajták. 

Szarvasmarha (magyar szürke, magyar tarka, stb.) 

A magasabb növényzetet fogyasztják szívesen. A legelő szarvasmarha állomány eloszlik a területen, ezáltal 

egyenletesebben legel, mint a juh. A szarvasmarha a magasabb füvű területeket megnyitja így az a juhok 

számára is használhatóvá válik. A nedvesebb területek legeltetésére is alkalmas. Jelentősebb a taposása, ezért 

egyes életközösségekben (pl. homoki gyepek) degradációt okozhat. A bivalyok legelési szokásai megegyeznek a 

szarvasmarhákéval, azonban sokkal jobban kedvelik a nedvesebb gyepeket, mocsárszéleket. Szívesen 

dagonyáznak, nehezen kezelhetőek és származásuk miatt nehezen viselik el a hideget. 

Ló (pl. hucul, nóniusz) 

Rendkívül szelektíven legelnek, egyes területeket képesek teljesen „kilegelni”, míg másokat elkerülnek. 

Értékesebb gyepekre nem alkalmasak. Nagy kiterjedésű területek, valamint domboldalak legeltetésére 

megfelelőek. 

Kecske 

Agresszív, válogatás nélküli legelésük miatt felhagyott területek helyreállítására alkalmasak, de nehezen 

kezelhetőek. Táplálkozásukban egyenlő arányban szerepelnek fás és lágyszárú növények, így megfelelő kontroll 

mellett jó szolgálatot tehetnek a beerdősödés megakadályozásában. Szikesek, láprétek, sziklagyepek 

legeltetésére nem javasolhatók. 

Lúd 

Az alacsony füvű legelőket kedveli, a gyepet tövig rágja, sokszor a növények tövét is kihúzza a talajból. Ürüléke 

kiégeti a gyepet. A libalegeltetés után a terület csak nagyon nehezen képes regenerálódni, elgyomosodik, így 

értékes területeken a nagy létszámú tartásukat tiltani kell. 

Természetvédelmi kezelési célokra (felhagyott, cserjésedő területeken) különösen alkalmasak a több fajból álló 

legelőközösségek. 

6.2.2. 3.5.2.2. Kaszálás 
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Természetvédelmi szempontból a legmegfelelőbb a kézi kaszálás, ami napjainkra teljesen háttérbe szorult. 

Helyette a kritikus helyeken a kézi, kisgépes kaszálás javasolható. A legelterjedtebb a gépi kaszálás, amely 

során egyszerre kerül eltávolításra a terület növényzete. Ez a mozaikosság megszűnését eredményezi, ezért a 

mozaikosság fenntartását kaszálatlan foltok meghagyásával kell biztosítani. A botanikai értékek, valamint a 

földön fészkelő madárfajok védelme érdekében fontos a kaszálás idejének helyes megválasztása. 

Természetvédelmi szempontból általában az évenként egyszer, az értékes növényfajok termésérését, illetve a 

földön fészkelő madárfajok költését követő időszakban végrehajtott kaszálás a leginkább célravezető. Mindig 

száraz talajviszonyok között történjen, fontos a lekaszált biomassza gyors eltávolítása a területről. Ajánlott a 

sávos vagy a spirálisan kifelé tartó kaszálás, illetve a középső területrész egy nappal későbbi kaszálása. A gép 

lassú haladási sebessége előnyös, mivel így a gépkezelő észlelheti a talajon lévő fészkeket, másrészt az 

állatoknak van lehetőségük kitérni. Célszerű a tárcsás vagy korongos kaszákat előnyben részesíteni (könnyebb a 

ben sarjad, könnyebben kiszárad). 

Kötelezővé kell tenni a vadriasztó lánc használatát. 

A kaszálás módjai: sávos kaszálás; mozaikos kaszálás; mozaik nélküli kaszálás (homogenizáló hatású); fűtarló 

nélküli kaszálás (a zsombékok eltűnését eredményezi); fűtarlót (8-10 cm) hagyó kaszálás (a zsombékos jelleg 

fennmarad); bekerítéses kaszálás. 

6.2.3. 3.5.2.3. Egyes fajok állományának fenntartása, növelése 

Egyes ritka és értékes fajok kipusztulásának vagy populációi eltűnésének megakadályozására abban az 

esetekben célszerű aktívan beavatkozni, ha kicsi, már nem életképes populációk egyedszámának növelése, 

esetleg egy faj visszatelepítése egykori, lényegesen meg nem változott élőhelyére a cél. Szükséges lehet 

veszélyeztetett állományok áttelepítése biztonságos élőhelyre, amelyen belül különösen szükségszerű lehet az 

áttelepítés, ha „utolsó” ismert populáció élőhelye a veszélyeztetett. 

6.2.4. 3.5.2.4. Égetés 

A természetes füves élőhelyeken időnként a megvastagodott avar természetes módon (pl. villámcsapás) 

meggyulladt és jelentős nagyságú területek égtek le. Napjainkban a tüzek keletkezésének elsődleges oka az 

emberi hanyagság. Főként a bekövetkezésének időpontja miatt (tavasz) igen káros egy-egy terület élővilágára. 

Az égetést a hortobágyi pásztorok is rendszeres alkalmazták a legelők javítására. A gyepek felgyújtása 

rendszerint a fűmagok érése után, ősszel, szélcsendes időben történt. Bár napjainkban az égetés megítélése nem 

egyértelmű, a természetes diszturbancia lényeges elemeként fontos szerepe lehet egyes elhanyagolt, gyomos 

füves élőhelyek megújulásában. Természetvédelmi céllal vegetációs időn kívül alkalmazható kisebb foltokban. 

6.2.5. 3.5.2.5. Gyepművelés 

A természetközeli füves élőhelyek esetleges hozamnövelését célzó beavatkozásokat minden esetben a 

természetvédelmi szempontoknak alárendelten szabad végezni. A tápanyag visszapótlás lehetőleg természetes 

úton, a legelő jószágok trágyája által történjen. Kerülendő a borona, illetve a fogas alkalmazása, mivel 

megbonthatja a gyep szerkezetét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a XX. század elején a terítéses trágyázást és 

boronálást a hortobágyi pásztorok előszeretettel alkalmazták a talaj javítására a jószágállások környékén. A 

gyomosodás ellen elsősorban a mechanikai módszerek (gyomkiszúrás, kaszálás) alkalmazhatóak. A felülvetés, 

illetve a terület felszántását követő újratelepítés nem javasolható. 

6.2.6. 3.5.2.6. Kemikáliák használata 

Az értékes, védett gyepeken a műtrágyák használata tilos, mivel elősegítik a tápanyagigényesebb fajok 

terjedését, ami a gyepek fajkészletének elszegényedéséhez vezet. A peszticidek használata igen jelentős károkat 

okozhat, mivel a gyomok és a kártevők mellett ritka, védett, vagy fontos karakterfajok eltűnését 

eredményezheti. Kivételes esetben - egyes tájidegen fajok visszaszorítására - szelektív, közvetlenül a cél fajra 

kijuttatott, rövid lebomlási idejű herbicidek alkalmazhatóak. 

6.2.7. 3.5.2.7. Vízgazdálkodási beavatkozások 

A folyószabályozás és a vízrendezési tevékenység során a gyepek vízviszonyait sok esetben radikálisan 

megváltoztatták, ezért fontos teendő a természetes vagy ahhoz közeli állapotban fennmaradt füves élőhelyek 

hidrológiai helyzetének helyreállítása (pl. HNP - Angyalháza, Ágota, Németsziget). A vízelvezető csatornák 

felszámolásával, illetve a nagyobbak szakaszolásával megszűnik a felszíni vizek elvezetése, helyreállnak az 

eredeti vízjárások. Ez különösen fontos a szikes gyepek, illetve a nedves rétek esetében. Szükség esetén, meg 
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kell teremteni a mesterséges vízpótlás lehetőségét. Az egykori árterületeken a mesterséges árasztás általában 

nem káros, mivel a felmérések szerint mind a talaj, mind az élővilág képes átvészelni a rövid ideig tartó 

vízborítást. Az árasztást mindig a természetes hidrológiai ciklushoz kell igazítani. Káros szukcessziós 

folyamatok észlelése estén célszerű a káros jelenségeket egyéb eszközökkel (pl. legeltetés) kezelni. Új csatornák 

építése a védett területeken általában nem kívánatos. 

6.2.8. 3.5.2.8. Egyéb kezelési beavatkozások 

Ide tartozik a tájidegen növényfajok irtása, gyérítése; cserjésedés, beerdősülés megakadályozása; nyílt 

vízfelületek kialakítása; természetvédelmi célú vadgazdálkodás; turista útvonalak, tanösvények kialakítása; 

területhatárok kijelölése; hátrányos nyomvonalú utak megszüntetése; a közlekedés rendjének szabályozása; 

építmények elhelyezése; nádgazdálkodás, stb. Mindezen beavatkozások esetén a védendő természeti értékek 

élőhelyének, állományának a megőrzése, fenntartása az alapvető pőrioritás. 

6.2.9. 3.5.3. A gyepgazdálkodás során alkalmazott technikai eszközök 

• hagyományos és kézi eszközök (aszatoló, gereben, kasza, fejsze, balta, bozótvágó), 

• motoros eszközök (elektromos és robbanómotoros bozótirtók, szegélyvágók), 

• önjáró kisgépek (robbanómotoros önjáró kaszák, szárzúzók), 

• mezőgazdasági munkagépek (tárcsák, kombinátorok, boronák, aprómagvető gépek, gyűrűshengerek a 

szántóföldi termelési gyakorlatból, önjáró és vontatott kaszák, szárzúzók, rendsodrók, bálázók). 

7. 3.6. A nedves rétek főbb növénytársulásai, növény- 
és állatfajai, veszélyeztetettsége 

7.1. 3.6.1. A láprétek kialakulásának geológiai és hidrológiai 
feltételei 

Lefolyástalan medencékben, egykori folyóvölgyekben, buckaközi laposokban, illetve folyók árterein a tavi, lápi 

szukcesszió során vagy egykori ligeterdők, égeres láperdők kiirtását követően alakultak ki, jellemzően láp-, réti- 

és öntés talajon. E társulások alatt vékonyabb-vastagabb tőzegrétek képződik, ami a lecsapolást követően 

gyorsan kotusodik. A rendkívül nagy szervesanyag tartalom jelentős deflációérzékenységgel társul. 

7.2. 3.6.2. A mocsárrétek kialakulásának geológiai és hidrológiai 
feltételei 

Rendszerint az ártéri ligeterdők helyén, illetve magassásosok kiszáradása következtében alakulnak ki. A 

társulások talaja jellemzően öntés-, réti- vagy öntés-réti talaj. A termőhely további jellegzetessége a talajvízszint 

jelentős ingadozása. 

7.3. 3.6.3. Sásláprét 

Az Alföld peremvidékein, dombvidékek völgyeiben, áramló talajvizű termőhelyeken, rétláp talajon megjelenő 

reliktum társulás, melynek képviselői sajnos napjainkra erősen megfogyatkoztak (főként a Dunántúlon 

találhatóak). A terület szárazodása során a kékperjés láprét irányába változik. Domináns faja a lápi sás (Carex 

davalliana), ami mellé társul a széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium), a muharsás (Carex panicea) és a 

magyar kékperje (Molinia hungarica). Több védett növényfajunk (pl. szibériai nőszirom – Iris sibirica, mocsári 

nőszőfű – Epipactis palustris, lápi hízóka – Pinguicula vulgaris, fehér zászpa – Veratrum album) fontos 

élőhelye. Aktuálisan veszélyeztetett, fokozott védelemre javasolt társulás. Mindennemű zavarásra érzékeny, a 

megóvása során alapvető teendő a talajvízszint ingadozásainak elkerülése, folyamatos áramlásának fenntartása. 

7.4. 3.6.4. Csátés láprét 

A nedves láprétek leggyakoribb társulása, ami elsősorban karbonátos rétláp, illetve réti talajokon fejlődik ki. A 

társulás képére jellemzők a névadó kormos csáté (Schoenus nigricans) zsombékjai. A társulás állandó fajai a 
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nagy szittyó (Juncus subnodulosus) és a barna sás (Carex hostiana). Gyakori kísérő faja a magyar kékperje 

(Molinia hungarica). Egyes állományainak jelentős természeti értékeit képezi, illetve képezte a lisztes kankalin 

(Primula farinosa), a havasi hízóka (Pinguicula alpina), illetve a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe). A 

láposodó mocsarak szukcessziója a csátés lápréteken keresztül halad a kiszáradó láprétek, illetve a fűz- és 

égerlápok irányába. Megőrzésük záloga a terület vízellátásának biztosítása és a rendszeres nyár végi kaszálás. 

7.5. 3.6.5. Mésztelen láprét (mészkerülő kékperjés rét) 

Hegy és dombvidékek völgyeinek, lefolyástalan, lápos öblözeteinek karbonátmentes, kötött, lápos réti talaján 

fejlődik ki átmeneti lápokból vagy különböző magaskórós társulásokból (Nyugat-Dunántúl, Zempléni-hegység). 

A társulás domináns növényfajai a magyar kékperje (Molinia hungarica) és a nádképű kékperje (Molinia 

arundinacea), amely mellé társul a csomósszittyó (Juncus conglomeratus) és a békaszittyó (Juncus effusus). 

Rendszeres a védett kenyérbélcickafark (Achillea ptarmica) előfordulása is. Emellett számos védett, illetve ritka 

növényfaj fontos élőhelye, amelyek között említhető többek között a zergeboglár (Trollius europaeus), a 

szibériai nőszirom (Iris sibirica) és számos orchidea (Orchis spp.), szegfű (Dianthus spp.), valamint tőzegmoha 

(Sphagnum spp.) faj. Stabil társulás, de okszerű kezelés nélkül becserjésedhet (fűzláp), illetve beerdősülhet 

(égerláp). Megőrzésük záloga a talajvíz szükséges szinten való tartása, illetve a fásszárú növényfajok 

visszaszorítása. 

7.6. 3.6.6. Meszes talajú láprét 

A legelterjedtebb kiszáradó láprét társulásunk, ami karbonátos láp- és lápos réti talajon alakul ki (Dunántúl, 

Duna-Tisza köze). Domináns növénye a magyar kékperje (Molinia hungarica) vagy a nádképű kékperje 

(Molinia arundinacea), jellemző faja egyebek mellett a védett kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), valamint 

a buglyos szegfű (Dianthus superbus). További kiemelkedő természeti értéket kölcsönöz a társulásnak a 

fokozottan védett lisztes kankalin (Primula farinosa subsp. alpigena) és a pókbangó (Ophrys sphecodes). A 

feltöltődési szukcesszió során mocsárrétből, magassásosokból alakulhat ki. Legfontosabb teendő a talajvíz 

szükséges mélységének szinten tartása, illetve nyílt vízfelületek kialakítása a szukcessziós folyamatok 

újrainicializálása céljából. 

7.7. 3.6.8. Ártéri mocsárrét 

Az Alföld folyóártereinek jellemző mocsárréti társulása, ami a feltöltődési szukcesszió során alakul ki 

elsősorban időszakosan elöntött öntés- és réti talajon. Állományalkotó növényfaja a réti ecsetpázsit (Alopecurus 

pratensis). Jellemző fajai egyebek mellet az éles sás (Carex gracilis) és a mocsári sás (Carex acutiformis). A 

szukcesszió folyamata a kaszálórétek, keményfaligetek irányába halad. Megőrzésük záloga a feltörések 

megakadályozása, illetve a szennyező tényezők hatásának megelőzése. 

7.8. 3.6.9. Réti csenkeszes nedves kaszálórét 

Az alföldi árterek magasabb térszintjein alakul ki rendszerint homokos-vályog fizikai féleségű, üde talajon. 

Domináns növényfaja a réti csenkesz (Festuca pratensis), jellemző fajai a szürke aszat (Cirsium canum) és a réti 

boglárka (Ranunculus acris). Védett fajai lehetnek többek között a mocsári kosbor (Orchis laxiflora), egyes 

bangó (Ophrys spp.), illetve nőszirom (Iris spp.) fajok. Rendszeres kaszálással a fásszárú növényfajok 

betelepedése megelőzhető. A termőhely szárazodásának megakadályozása, a legeltetés kerülése, illetve a 

szennyezések megelőzése képezi a fennmaradásuk további zálogát. 

7.9. 3.6.10. A nedves rétek állatközössége 

E növénytársulások jellegzetesen hűvösebb mikroklímája segítette elő a jelenkorénál hűvösebb időszakokban a 

területen elterjedt állatfajok (pl. északi gyöngyházlepke, havasi tűzlepke) megőrzését. Jellemző rovarfajaik a 

különböző boglárka lepkék, az általánosabb elterjedésű sáska- és szöcske fajok, illetve egyes, sásokhoz kötődő 

levélbogarak, valamint különböző, lédús hajtású kétszikűeken (pl. aszatfélék) táplálkozó ormányos bogarak. A 

kétéltű faunát a különböző béka és gőte fajok alkotják. Kiemelkedő fontosságúak e társulások a haris 

állományának megőrzésében. 

7.10. 3.6.11. A nedves rétek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 
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Be nem avatkozás: Beavatkozás nélkül az üde láprétek esetében csak lassú erdősülésére számíthatunk, de 

törekedni kell a megjelenő cserjék és fák eltávolítására. 

Kaszálás: A mocsárrétek kezelésének leginkább okszerű módja. Időpontjának megválasztása egyedi elbírálást 

igényel, de mindenkor igazodjon az adott élőhely védett fajainak életciklusához. Évente kétszeri kaszálás is 

megengedett, ha valamely kiemelt természetvédelmi érdek ezt nem korlátozza. Az üde láprétek kaszálására 

rendszerint nincs szükség, de gyomosodás esetén a nyárvégi kaszálás indokolt lehet. 

Legeltetés: A szárazabb mocsárrétek legeltetésére van elsősorban lehetőség, azonban káros hatások is 

felléphetnek. Ezek elkerülésére a szakaszolt legeltetést, illetve a legeltetés kaszálással való kombinálását 

javasolják. 

Tájidegen fajok visszaszorítása: A visszaszorítandó lágyszárú fajok magérését megelőzően végrehajtott 

kaszálás, a nemkívánatos fák gyűrűzése, a megjelenő sarjak megsemmisítése, illetve az elhanyagolt területek 

kontrollált, téli égetése járulhat hozzá a láp- és mocsárrétek megőrzéséhez. 

Területek helyreállítása: Elsősorban az üde láprétek esetében nagy jelentőségű a megfelelő vízellátás biztosítása. 

Az egyik legfontosabb teendő a korábban kiépített lecsapoló rendszerek hatásának kiküszöbölése. A növényzet 

regenerációja viszonylag lassú folyamat, amely során a gyomosodás megfékezése céljából rendszeres kaszálásra 

lehet szükség. 

8. 3.7. Az üde kaszáló- és hegyirétek főbb 
növénytársulásai, növény- és állatfajai, 
veszélyeztetettsége 

8.1. 3.7.1. Franciaperjerét 

Hegy- és dombvidékek kaszálórétje, ami főként tölgyelegyes erdők irtásain, üde, jó tápanyagszolgáltató 

képességű barna erdő- és réti talajokon alakul ki. A társulás névadó faja a franciaperje (Arrhenatherum elatius) 

és a pasztinák (Pastinaca sativa subsp. pratensis). Jellemző fajai többek között a csomós ebír (Dactylis 

glomerata), a veres csenkesz (Festuca rubra), stb. Védett fajai egyebek mellett az agárkosbor (Orchis morio) és a 

közönséges palástfű (Alchemilla monticola). A szukcesszió menete a terület beerdősülésére vezet. 

Fennmaradásuk záloga a terület rendszeres kaszálása és a megjelenő fásszárú növényfajok egyedeinek 

eltávolítása. 

8.2. 3.7.2. Verescsenkeszrét 

A gyertyános tölgyesek, illetve bükkösök tisztásain, irtásain található virággazdag hegyvidéki társulásunk, ami 

elsősorban semlegesközeli vagy gyengén savanyú barna erdőtalajon alakul ki. Névadó növényfajai a veres 

csenkesz (Festuca rubra) és a magyar nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria subsp. polyphilla). Jellemző fajai 

egyebek mellett a kakukkfüvek (Thymus spp.), a réti here (Trifolium pratense), a tejoltó galaj (Galium verum). 

Védett növényfajai többek között a szártalan bábakalács (Carlina acaulis), a prémes tárnicska (Gentianella 

ciliata) és a csinos tárnicska (Gentianella livonica). Védelmük során a legfontosabb teendő a beerdősödésük 

megakadályozása (kaszálás). 

8.3. 3.7.3. Aranyzabrét 

A magasabb hegységek üde, hegyi kaszálórétje, amelynek reliktum jellegű állományai az Alpokalján maradtak 

fenn kis területi kiterjedésben. Domináns az aranyzab (Trisetum flavescens), jellemző a társulásra többek között 

az erdei gólyaorr (Geranium sylvaticum), egyes palástfű fajok (Alchemilla spp.), árnika (Arnica montana) 

előfordulása. Veszélyeztetett reliktum társulás, amelynek állományait kiemelt figyelemmel kell kísérni. Sajnos 

napjainkra a megmaradt állományainak nagy része jelentős mértékben leromlott. 

8.4. 3.7.4. Az üde kaszáló- és hegyirétek rétek állatközössége 

A kaszálórétek a nyár eleji időszakban jelentős táplálékforrást (pollen, nektár) biztosítanak a legkülönfélébb 

bogarak (lágybogarak, díszbogarak, virágcincérek, virágbogarak, stb.), illetve más rovarok számára. A 
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kaszálóréteken tarkalepkék és tűzlepkék táplálkoznak rendszeresen, de a főként éjszaka aktív bagolylepkék is 

képviseltetik magukat. 

8.5. 3.7.5. Az üde kaszáló- és hegyirétek természetvédelmi 
szempontú kezelésének főbb kérdései 

Be nem avatkozás: Szakszerű kezelés hiányában e társulások területe fokozatosan beerdősödik, amelynek 

megakadályozása fontos természetvédelmi érdek. 

Kaszálás: E területek megőrzésének leghatékonyabb módja, fennmaradásuk záloga. A kisebb és fokozottan 

védett értékeket tartalmazó területeken a június elején végrehajtott kézi kaszálást kell előnyben részesíteni. 

Nagyobb területeken gépi kaszálásra kerülhet sor, amelynek során kerülni kell a túl nedves talajon történő 

munkavégzést és törekedni kell a széna maradéktalan elszállítására. 

Beerdősülés megakadályozása: Nagyon fontos teendő a megjelenő nyír, rezgőnyár, gyertyán egyedek rendszeres 

eltávolítása kézi vagy gépi (szárzúzó) módszerekkel. 

Legeltetés: Bár nem természetszerű, de főként Nyugat- és Észak-magyarországi területeken e gyepeket 

legeltették is. Napjainkra ez a hasznosítási mód jelentős mértékben visszaszorult. Legeltetés esetén fokozott 

gondot kell fordítani az élőhely nitrofilizációjának, illetve az állatok okozta taposási kár elkerülésére. 

9. 3.8. A szikespuszták főbb növénytársulásai, 
növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége 

9.1. 3.8.1. A sziki gyepek általános jellemzői 

Eredetileg az Alföld időszakosan túlnedvesedő területein a jégkor utáni mogyorókorban alakultak ki. A XVIII-

XIX. századi vízrendezések és erdőirtások hatásaként másodlagosan nagy területekre terjedtek ki. 

Kialakulásuknak edafikus feltételei vannak, jellemző rájuk a nagyfokú mozaikosság. A kedvezőtlen fizikai és 

kémiai talajadottságokat, valamint a kedvezőtlen víz-, levegő- és hőforgalmi viszonyokat csak egyes só-, illetve 

szárazságtűrő növények képesek elviselni. E növények gyökerének nedvszívó képessége nagy, jellemző rájuk, a 

felszínen való szétterülés, az erős gyökérzet, olykor a pozsgás termet. Élettartamuk rövid, nem terjed ki a teljes 

vegetációs periódusra. 

9.2. 3.8.2. Füves szikespuszta 

A sztyeppesedő réti szolonyecek magasabb térszintjeinek jellemző társulása. Viszonylag zárt növényzettel 

borított, rövidfüvű gyep, ami jellemzően a terület vízrendezését követően legeltetés hatására alakult ki. 

Jellegzetes sótűrő fajok csak ritkán lépnek fel benne. Névadó fajai a sovány csenkesz (Festuca pseudovina) és a 

pusztai cickafark (Achillea setacea). Gyakori fajai többek között a mezei cickafark (Achillea collina), puha 

rozsnok (Bromus mollis), gumós perje (Poa bulbosa), apró lóherék („bodorkák”), réti peremizs (Inula 

britannica) és sziki árpa (Hordeum hystrix). A löszpusztagyepekből áthúzódó növényfajai: agárkosbor (Orchis 

morio), osztrák zsálya (Salvia austriaca), lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum). Kifejezett legelésjelző 

növényfajai: csillagpázsit (Cynodon dactylon), mezei iringó (Eryngium campestre), tövises iglice (Ononis 

spinosa). A túllegeltetés következtében fellépő degradációt a felszakadozó gyep hézagaiban megjelenő mohák 

és zuzmók jelzik. Potenciálisan veszélyeztetett társulás. A legeltetés felhagyásával fajszegényebb 

löszpusztarétté regenerálódik. A megőrzése szempontjából a legfontosabb az egyenletesen szakaszolt legeltetés, 

szelektív gyomirtással kiegészítve. 

9.3. 3.8.3. Ürmös szikespuszta 

E társulás talajának kilúgzott „A” szintje az előzőnél vékonyabb, a felhalmozódási „B” szint hatása 

erőteljesebben érvényesül (kérges és közepes réti szolonyec). Ősibb szikes társulás, amit egyes endemikus fajok 

(pl. erdélyi útifű – Plantago schwarzenbergiana, sziki őszirózsa – Aster tripolium subsp. pannonicum) 

megjelenése is jelez. Elsődlegesen a szikespusztai tölgyesek vízállásos tisztásainak kiszáradó foltjain vannak 

jelen. A gyepképző faj ebben az esetben is a sovány csenkesz (Festuca pseudovina). Gyakori és jellemző fajai a 

sziki üröm (Artemisia santonicum subsp. santonicum), magyar sóvirág (Limonium gmelini subsp. hungaricum), 

a közönséges szikipozdor (Podospermum canum). A gyep hézagaiban tavasszal a korai daravirág (Erophila 
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verna) és az orvosi székfű (Matricaria recutita) lehet tömeges. Viszonylag stabil élőhely, nitrofilizációra, 

gyomosodásra kevésbé hajlamos, ezért csak potenciálisan veszélyeztetett. Ha nem legeltetik, kezdetben lassú 

változások következnek be, majd 8-10 év múlva a gyep kifoltosodik. Egyenletes, közepes intenzitású 

legeltetéssel oldható meg a kezelése elsősorban őshonos juhfajtákkal. 

9.4. 3.8.4. A szikespuszták állatközössége 

A füves szikespuszta esetében a viszonylag jelentős mennyiségben képződő növényi szervesanyag nagy 

egyedsűrűségű fitofág állatközösséget képes eltartani. Korábban e területeken hatalmas méretű sáskajárások 

alakultak ki, melyek jellemző faja a marokkói sáska volt. Napjainkban az olasz sáska lokális gradációjára lehet 

számítani a szárazabb nyarakon. A bogáregyütteseire jellemzők a gyalogcincérek és a hólyaghúzó bogarak, 

amelyek közül legjelentősebb a bennszülött pannóniai hólyaghúzó. A pókfélék közül a legnagyobb hazai 

pókunk, a szongáriai cselőpók előfordulása jellemző. A gerinces faunát az ürge, a pusztai görény és számos 

földön fészkelő madárfaj alkotja. Kiemelkedő értéke a jégkori reliktum csíkos egér előfordulása. Az ürmös 

szikespuszta természetvédelmi értéke kiemelkedően nagy, mivel növényzetéhez endemikus fitofág rovarok 

(zsákhordó molyok, araszolók, bagolylepkék) kötődnek. E társulás a rövidgyepű, helyenként kopárosodó 

növényzetet igényelő madarak (széki csér, széki lile, sziki pacsirta, ugartyúk) költőterülete. Táplálkozó 

területként igen fontos a tavaszi és őszi vonuló, valamint a téli vendég madárfajok számára. 

9.5. 3.8.5. Az időszakosan nedves szikesek főbb 
növénytársulásai, e társulások növény- és állatfajai, 
veszélyeztetettsége 

9.5.1. 3.8.5.1. Mézpázsitos szikfoknövényzet 

A szikespuszták és a sziki mocsárrétek közötti, köztes helyzetű társulás. A szikespusztáktól rendesen keskeny 

vakszik-sáv választja el, amely a szikpadkák erodálódó peremét szegélyezi. A szikfok felületét lényegében a 

mikroeróziós folyamatok eredményeként a felszínre került „B” talajszint felszíne képezi. E területek tavasszal 

vízborítás alatt állnak, ahol kékalgás vízvirágzás alakul ki. A nyári kiszáradás idején egyéves fajok jelennek 

meg. Állományalkotó a sziki mézpázsit (Puccinellia limosa), jellemző a sziki üröm (Artemisia santonicum 

subsp. santonicum), a sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicum), a bárányparéj (Camphorosma 

annua), az orvosi székfű (Matricaria recutita), a magyar sóvirág (Limonium gmelini subsp. hungaricum), a sziki 

útifű (Plantago maritima) és a sziki pozdor (Podospermum canum). A legnagyobb sótartalmú szikfokokon 

jelennek meg a jellegzetes halofitonok: parti laboda (Atriplex littoralis), sziksófű (Salicornia europaea), a ritka 

sziki ballagófű (Salsola soda), sziki sóballa (Suaeda maritima). Potenciálisan veszélyeztetett gyepek, nagy, 

összefüggő területei állnak védelem alatt. A nedves időszakban történő legeltetésüket kerülni kell. 

9.5.2. 3.8.5.2. Bárányparéjos vaksziknövényzet 

A szikpadkák és a szikfokok határán sávszerű állományokat alkotó társulás, amelyre szélsőséges környezeti 

feltételek (szélsőséges vízforgalom, gyakori hőstressz, lúgos, erősen lúgos kémhatás, stb.) jellemzőek. A tavaszi 

nedves viszonyokat hamar felváltja a termőhely kiszáradása. Megjelenhetnek benne egyéves füvek, illetve olyan 

efemer lágyszárúak, mint a bárányparéj (Camphorosma annua), az orvosi székfű (Matricaria recutita), a sziki 

sóballa (Suaeda maritima), de csak csekély dominanciával. A taposással szemben különösen a nedves 

időszakokban érzékeny, ezért potenciálisan veszélyeztetett társulás. A mérsékelt intenzitású legeltetés a feltétele 

a fennmaradásuknak. 

9.5.3. 3.8.5.3. Ecsetpázsitos szikirét 

E társulás talaja kevéssé szikes, inkább réti jellegű. A sziki rétek közös jellemzője, hogy bennük a fehér tippan 

(Agrostis stolonifera) nagy tömegben található. A társulás névadó faja a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), 

fajállománya változatos. Gyakori és jellemző e társulásban a réti sás (Carex distans) és a keskenyelvelű sás 

(Carex stenophylla), a füvek közül pedig a réti harmatkása (Glyceria fluitans) és a karcsú perje (Poa 

angustifolia). A kétszikűek közül mocsárréti elem a vesszős füzény (Lythrum virgatum), a pénzlevelű lizinka 

(Lysimachia nummularia), mezofil jellegű elem a réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), a réti 

peremizs (Inula britannica) és a réti here (Trifolium pratense). Főként a földön fészkelő, erős takarást igénylő 

madárfajok számára nagy fontosságúak e területek. Potenciálisan veszélyeztetett társulás, ami a nagy fűhozama 

miatt főként kaszálással tartható fenn, amit a fészkelési időszakot követően szükséges végrehajtani. 
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9.5.4. 3.8.5.4. Harmatkásás szikirét 

Az alföldi mocsaraink egyik legkiterjedtebb társulása. Különösen jellemző a Hortobágyra. A legkevésbé szikes 

réteken, tartós tavaszi vízborítás mellett alakul ki. Állományalkotó a perjés harmatkása (Glyceria fluitans subsp. 

poiformis) és a fehér tippan (Agrostis stolonifera). Jellemző fajai a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a 

rókasás (Carex vulpina), a pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), a vesszős füzény (Lythrum virgatum), 

az indás pimpó (Potentilla reptans) és a sziki boglárka (Ranunculus lateriflorus). Területi kiterjedése miatt nagy 

természetvédelmi jelentőséggel bíró társulás, amely a jelentős takarást igénylő madárfajok fontos fészkelőhelye. 

Potenciálisan veszélyeztetett. Megőrzéséhez a megfelelő vízellátása biztosítása elsődleges fontosságú. 

9.5.5. 3.8.5.5. Hernyópázsitos szikirét 

Az Alföld egyik legfontosabb kontinentális jellegű sziki társulása. Növényzete mozaikos a talaj nedvesség- és 

sótartalmának függvényében. Állományalkotó a hernyópázsit (Beckmannia eruciformis) és a fehér tippan 

(Agrostis stolonifera). Jellemző fajai egyebek mellett a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), a perjés 

harmatkása (Glyceria fluitans subsp. poiformis), a rókasás (Carex vulpina). A társulás különleges értéke a 

csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), amely világállományának nagy része a Hortobágy 

hernyópázsitos mocsárrétjein (pl. Kunkápolnási-mocsár) költ. Potenciálisan veszélyeztetett, a fennmaradásához 

rendszeres tavaszi vízborítás szükséges. A költési időszakot követően megvalósított kaszálás a megfelelő 

fenntartási mód. 

9.6. 3.8.6. A szikes gyepek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 

Be nem avatkozás: Az önfenntartó gyepek kivételével nem ajánlott e stratégiát követni. A legeltetés 

megszűnését követően rendszeres monitoring tevékenységre van szükség. Ha változások lépnek fel, többévente 

egyszer legeltetni kell. 

Legeltetés: A szikesek legelterjedtebb hasznosítási módja. Elsősorban juh és szarvasmarha (bivaly, ló) jönnek 

számításba, közülük is a nagy mozgásigényű, legeléskor távolságtartó fajták az előnyösebbek. A fontos fészkelő 

helyeken esetenként korlátozni kell a legeltetést, a legelőgyomok gyérítése szükséges lehet. 

Kaszálás: A szikeseken alárendeltebb jelentőségű (pl. a HNP Igazgatóság területén tájidegennek minősített), a 

fokozottan védett fajok élőhelyén, költőterületén csak június 15. után szabad végrehajtani. 

Égetés: A megítélése nem egyértelmű, gyomirtásra téli időszakban alkalmazható. 

Elszántások megakadályozása: A gyepek szegélyeinek bokrosítása, cövekek leásása, légi felvételek beszerzése 

segítheti a munkát. 

Vízrendezések hatásának megszüntetése: A területen található csatornák és árkok lecsapoló hatásának 

megszüntetése, csatorna szakaszok lezárása, egykori rizsföldek árkainak, töltéseinek felszámolása. 

Táj-, illetve társulás idegen fajok visszaszorítása: Elsősorban a nád és az ezüstfa okoz a szikes gyepekben 

komoly gondot. 

10. 3.9. A homokpuszták főbb növénytársulásai, 
növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége 

10.1. 3.9.1. A homoki gyepek általános jellemzői 

Kialakulásukban a futóhomok mozgása, illetve a déli kitettségű buckalejtők szélsőséges mikroklimatikus 

viszonyai játszottak főszerepet és biztosítják napjainkban is e gyepek fennmaradását. A homoki gyepeknél 

rendszerint jól nyomon követhető a futóhomok megkötődésének szukcessziós menete. Az egyes szukcessziós 

fázisokat képviselő növénytársulások rendszerint mozaikosan keveredve fordulnak elő egy-egy területen. 

Jelentős a pannóniai endemizmusok száma. Különböző egyéves, illetve hagymás és gumós növényfajok 

játszanak lényeges szerepet e társulásokban, de találunk köztük félcserjéket is. Egyes növényfajok 

nagymértékben alkalmazkodtak e sajátos termőhelyi viszonyokhoz és képesek elviselni a hosszabb-rövidebb 

ideig tartó homoktakarást is. 
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10.2. 3.9.2. Vadrozs-fedélrozsnok gyep 

A Duna-Tisza köze egyéves homoki gyepje, ami a feltört évelő homoki gyepek, illetve egykori szőlők helyén, 

meszes, humuszos homoktalajon meginduló másodlagos szukcesszió pionírja. Laza szerkezetű (30-50%), főleg 

egyéves lágyszárúakból álló, korán sárguló gyep. Nyári aszpektusára a fedélrozsnok (Bromus tectorum) és a 

vadrozs (Secale sylvestre), az őszire pedig a homoki seprőfű (Bassia laniflora) és a homoki keserűfű 

(Polygonum arenarium) nagyarányú előfordulása jellemző. Gyakori lehet a gumós perje (Poa bulbosa), a 

homoki cickafark (Achillea ochroleuca) és a királydinnye (Tribulus terrestris) is. Jellemző még a társulásra a 

homoki ballagófű (Salsola kali), a homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a magyar csenkesz (Festuca 

vaginata) előfordulása. Legnagyobb veszélyt a homokfásítások jelentik a társulásra. A védett területeken fenn 

kell tartani a természetes homoki szukcesszió dinamikáját. 

10.3. 3.9.3. Meszes talajú homokpuszta 

A pionír társulást a nyílt homokpusztagyep követi a homoki szukcesszió menetében. A gyep még itt sem záródik 

teljesen (50-80%), de már évelő fajokból áll. Két fontos társulása ismert hazánkban, amelyek egyike a meszes 

homokon kialakuló meszes talajú homokpuszta (Festucetum vaginatae). E társulás hazánk legnagyobb 

kiterjedésű bennszülött növénytársulása, amely fajainak egy része endemikus. Gyepalkotó növénye a magyar 

csenkesz (Festuca vaginata) és a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica). Jellemző fajai: báránypirosító 

(Alkanna tinctoria), homoki vértő (Onosma arenarium), naprózsa (Fumana procumbens), a ritka, endemikus 

tartós szegfű (Dianthus diutinus), csikófark (Ephedra distachya), homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), 

homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a deres fényperje (Koeleria glauca). A nyílt növényzet közötti 

homokfelszíneket zuzmók és mohák borítják. Fajainak egy része közös a középhegységi nyílt 

dolomitsziklagyepekkel (pl. homoki nőszirom - Iris arenaria; kései szegfű - Dianthus serotinus; hegyi gamandor 

- Teucrium montanum; pusztai kutyatej - Euphorbia seguierana). Potenciálisan veszélyeztetett társulás. A 

degradációja során felszaporodnak a homoki gyomfajok: pl. fényes poloskamag (Corispermum nitidum), 

homoki seprűfű (Kochia laniflora), selyemkóró (Asclepias syriaca), betyárkóró (Erigeron canadensis). A 

mérsékelt legeltetés lehet célszerű a nemkívánatos mértékű cserjésedés, erdősülés elkerülése érdekében, de 

hosszú távon káros hatásai is lehetnek. 

10.4. 3.9.4. Mészkerülő homokpuszta 

Gyengén savanyú talajú, fátlan homokbuckák ritka és sérülékeny évelő gyepje. A Nyírségre jellemző nyílt, 

bennszülött társulás, amelynek domináns fajai a magyar csenkesz (Festuca vaginata), az ezüstperje 

(Corynephorus canescens) és a deres fényperje (Koeleria glauca). Jelentősebb lehet a homoki pimpó (Potentilla 

arenaria) előfordulása is. A tavaszi aszpektusában a keskenylevelű sás (Carex stenophylla), a korai sás (Carex 

praecox) és a gindár sás (Carex supina) tömeges. Nyáron a homoki pipitér (Anthemis ruthenica), a nyúlparéj 

(Chondrilla juncea) és a szikár habszegfű (Silene otites) jelenik meg nagy számban. A Duna-Tisza közi 

homokpusztáktól jól megkülönbözteti a bennszülött magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) és 

a gumós vértő (Onosma arenarium subsp. tuberculatum) előfordulása. Már kismértékű zavarás esetén is 

gyomosodik (pl. betyárkóró - Erigeron canadensis; parlagi ligetszépe - Oenothera biennis). Állományai 

jelentősen megritkultak, leromlottak, kipusztulással veszélyeztetettek. A még fennálló állományaik szigorúan 

védendők! 

10.5. 3.9.5. A homoki gyepek állatközössége 

Fontosabb rovarfajai: sisakos sáska (szubendemikus), vándorsáska (Nyírségben), gyászbogárfélék, öves 

cicindela, homokfutrinka, parazitoid hártyásszárnyúak, a füvek gyökérzetén fejlődő kiscserebogarak, csapó 

cserebogár, butabogár. Nagyszámú táplálékspecialista lepkefaj is jellemző a homoki gyepekre. A hüllők közül a 

zöld gyík, az emlősök közül a betelepített üregi nyúl és a fokozottan védett földikutya kötődik e gyepekhez. 

10.6. 3.9.6. A homoki gyepek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 

Be nem avatkozás: A szukcessziós folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében 100 ha-nál nagyobb 

területen kell alkalmazni. Legalább 5 évente a megtelepedő tájidegen fajok egyedeinek irtását el kell végezni. 

Legeltetés: A homoki gyepek hagyományos hasznosítási módja. Juhok és szarvasmarhák kisfalkás, szakaszos 

legeltetésére kell törekedni. Március-június között és szeptemberben szüneteltetni kell. Beerdősödött területeken 
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a kecskék is szóba jöhetnek, de alkalmazásuk során fokozott óvatossággal kell eljárni. Száraz években 

szüneteltetni kell a legeltetést. A sarjúlegeltetés tilos. 

Kaszálás: Nem jellemző kezelési mód. A nyírségi buckaközi gyepeket kaszálják, itt az értékesebb területeket ki 

kell hagyni a gépi kaszálásból. Július 01. előtt nem javasolt a végrehajtása, a védett területeken pedig tiltani 

szükséges. 

Tájidegen fajok visszaszorítása: A fehér akác, a bálványfa, illetve a telepített erdei és fekete fenyvesek 

visszaszorítása indokolt. A selyemkóró esetén a vegyszeres gyomirtással kombinált kaszálás és kézi gyérítés 

vezethet eredményre. 

Területek restaurációja: A felhagyott szántók 20-30 év alatt természetközeli gyeppé alakulnak, amelynek 

alapfeltétele a rendszeres legeltetés biztosítása. 

11. 3.10. A száraz sziklagyepek főbb 
növénytársulásai, növény- és állatfajai, 
veszélyeztetettsége 

11.1. 3.10.1. A száraz sziklagyepek általános jellemzői 

Hegységeink változatos üledékes vagy vulkanikus kőzetein kialakult pionír társulások. A szukcessziós 

folyamatok a szélsőséges ökológiai viszonyok, illetve a folyamatos erózió miatt – néhány kivételtől eltekintve - 

rendkívül lassúak, gyakran megrekednek. A letűnt korok változatos vegetációiról tanúskodó reliktumok jelentős 

számú előfordulása jellemző a sziklagyepekre. A déli kitettségű lejtők fontos szerepet játszottak az egykori 

füves növényzet megőrzésében és későbbi elterjedésében. A védett növényfajaink több mint 50%-a kötődik a 

sziklagyepekhez, amelyek között több endemizmus (pl. tornai vértő – Onosma tornense, pilisi len – Linum 

dolomiticum) is található. Stabil társulások, amelyek legfontosabb veszélyeztető tényezői: fásítás, a turizmus és 

egyéb szabadidős tevékenységek. A termőhely alapkőzete alapján három csoportba sorolhatók: 

11.2. 3.10.3. Szilikátsziklagyepek 

Gyorsan málló szilikátos alapkőzeteken találhatóak, amely minősége szerint megkülönböztethetők a bázikus 

szilikát sziklagyepek (andezit, bazalt, gabbró alapkőzeteken), illetve a savanyú szilikát sziklagyepek 

(csillámpala, gneisz, kvarcit, riolit, gránit alapkőzeteken). Az első csoport faji összetétele a mészkő 

lejtősztyepekéhez hasonlít, a másodikéban pedig a savanyú talajokat kedvelő növények is megjelennek. 

11.2.1. 3.10.3.1. Nyílt szilikátsziklagyep 

Vulkanikus hegyeink déli kitettségű lejtőin, elsősorban andezit és riolit alapkőzeten kialakult kőzethatású 

talajokon megjelenő nyílt, edafikus társulás. A magasabbrendű növényfajok a sziklarepedésekben telepednek 

meg. Társulásalkotó növényfaja a sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), amely mellett megtalálhatjuk a 

hosszúlevelű árvalányhajat (Stipa tirsa) és a magyar perjét (Poa pannonica subsp. scabra). Jellemző fajai többek 

között a magyar kőhúr (Minuartia frutescens), a hegyi kőtörőfű (Saxifraga abscendens) és a hegyi kökörcsin 

(Pulsatilla montana). A mészkősziklagyepekkel közös faja egyebek mellett a rózsás kövirózsa (Sempervivum 

marmoreum). A száraz gyepekkel való rokonságot jelzi például a homoki pimpó (Potentilla arenaria). A 

túltartott vadállomány (főleg a muflon) okozhat jelentős degradációt. A megőrzésük során fontos teendő a 

vadállomány visszaszorítása, a legértékesebb állományainak bekerítése. 

11.3. 3.10.4. Dolomitsziklagyepek 

Főként dolomit hegyeken kialakuló sziklagyepek, amelyeknek vegetációtörténeti okok miatt a homokpusztákkal 

közös fajaik is vannak (Ősmátraelmélet). A híg szénsavas víz nem oldja, ám fizikailag könnyen aprózódik 

(dolomitjelenség). A szélsőséges mikroklimatikus viszonyok miatt reliktumtársulásokként maradtak fenn. A déli 

lejtők sziklagyepeiben melegkori (harmadkor, mogyorókor), az északi lejtők sziklagyepjeiben pedig hidegkori 

(jégkorszak, fenyő-nyír kor) reliktumok és endemizmusok találhatók. 

11.3.1. 3.10.4.1. Nyílt dolomitsziklagyep 
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Leggyakrabban dolomit hegyeink meredek, déli kitettségű lejtőin, köves-sziklás váztalajon, illetve kőzethatású 

(rendzina) talajokon kialakuló edafikus társulás. Az élőhelyet szélsőséges klimatikus viszonyok (szárazság, nagy 

hőmérséklet ingadozás) jellemzik, amit csak egyes szárazságtűrő, rövid tenyészidejű, illetve pozsgás 

növényfajok képesek elviselni (gazdag szubmediterrán és fénykedvelő sziklai elemekben). A sziklák felszínén 

zuzmók tenyésznek. Domináns növényfaja a deres csenkesz (Festuca pallens), ami mellé társul a lappangó sás 

(Carex humilis). A társulás kiemelkedő természeti értéke a preglaciális reliktum és dolomit endemizmusként 

számon tartott magyar gurgolya (Seseli leucospermum). Jellemző fajai többek között az ezüstaszott (Paronychia 

cephalotes), a kövér daravirág (Draba lasiocarpa), a naprózsa (Fumana procumbens) és a szirtőr (Hornungia 

petraea). (A meszes talajú homokpusztákkal közös fajait lásd korábban!) Stabil, de aktuálisan veszélyeztetett 

társulás. A fő veszélyeztető tényezőit az erdősítés (fekete fenyő), illetve a turizmusból eredő problémák képezik. 

A fekete fenyő visszaszorítása az elsődleges feladat a megőrzésük során. 

11.3.2. 3.10.4.2. Zárt dolomitsziklagyep 

Dolomit hegységeink északi lejtőinek felső régióiban, hűvösebb klimatikus viszonyok között, köves-sziklás 

váztalajon, illetve kőzethatású (rendzina) talajokon kialakuló zárt, alhavasi reliktumokat is magában foglaló, 

edafikus társulás. Domináns fajai a magyar rozsnok (Bromus pannonicus), a deres csenkesz (Festuca pallens) és 

a lappangó sás (Carex humilis). A társulás kiemelkedő természeti értéke a pilisi len (Linum dolomiticum), a 

magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), a medvefülkankalin (Primula auricula) és a henye boroszlán 

(Daphne cneorum). Egyes állományai fokozatosan beerdősülnek, ám a legnagyobb veszélyt a fekete fenyővel 

történő erdősítés jelenti. A fekete fenyő visszaszorítása az elsődleges feladat a megőrzésük során. 

11.3.3. 3.10.4.3. Budai dolomitsziklagyep 

Endemikus, kis területen kialakuló, jégkori reliktum társulás. A Budai-hegység és a Pilis egyes dolomit 

hegyeinek főként északi, ritkábban délies kitettségű lejtőin, köves-sziklás váztalajon vagy rendzinán jelenik meg 

a tölgyzónában. Uralkodó növényfaja a dealpin és reliktum jellegű budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana). 

Erdőkkel érintkező szegélyei ritka orchideák fontos élőhelyei (pl. vitézvirág – Anacamptis pyramidalis). Stabil 

társulás, amelyben a szukcessziós folyamatok sebessége igen mérsékelt. Az erdősítés (fekete fenyő) és a terület 

taposása a fő veszélyeztető tényező. A turizmust korlátozni szükséges vagy teljes egészében ki kell zárni a 

területről. A fásítás határozott tiltása alapvető teendő. 

11.4. 3.10.5. Mészkősziklagyepek 

Elsősorban a kémiai mállásra (híg szénsavas víz gyengén oldja) hajlamos mészkő alapkőzeten kifejlődő 

sziklagyepek, amelyek fajkészletére a kontinentális klímahatás, illetve a tengerszint feletti magasság van 

jelentős hatással. 

11.4.1. 3.10.5.1. Kárpáti mészkősziklagyep 

Jellemzően triászkori mészkő hegyeink délies kitettségű lejtőinek köves-sziklás váztalaján vagy rendzináin 

megjelenő nyílt, edafikus társulás, amelyben a növények jellemzően a sziklarepedésekben telepednek meg. 

Állományalkotó növényfaja a deres csenkesz (Festuca pallens), jellemző fajai a teljesség igénye nélkül: a 

pongyola harangvirág (Campanula sibirica subsp. divergentiformis), a korai szegfű (Dianthus praecox) és a 

sziklai borkóró (Thalictrum foetidum). A melegkori reliktumként számon tartott szirti pereszlény (Calamintha 

thymifolia) és az endemikus magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) e társulásban fordul elő a Bélkövön. 

Állományai a meredek lejtők kivételével beerdősülhetnek, a nagyvad állomány legelése, taposása pedig e 

gyepek degradációjához vezethet. A vadállomány visszaszorítása, a turizmus korlátozása bír nagy jelentőséggel 

a megőrzésük terén. Amennyiben indokolt, a legértékesebb területeket be kell keríteni. 

11.4.2. 3.10.5.2. Magyar nyúlfarkfüves mészkősziklagyep 

Általában mészkő, ritkábban gabbró (Szarvaskő) alapkőzeten kialakult köves-sziklás váztalajokon vagy 

rendzinán, északias kitettségben előforduló edafikus, jégkori reliktum társulás. Domináns növényfaja az erdélyi 

nyúlfarkfű (Sesleria heufleriana), amelyet a Bükk több termőhelyén az endemikus magyar nyúlfarkfű (Sesleria 

hungarica) helyettesít. Gyakori fajai többek között az ágas homokliliom (Anthericum ramosum) és a kardos 

peremizs (Inula ensifolia). Ritkaságszámba menő fajainak egy része a mészkedvelő orchideák (pl. vörösbarna 

nőszőfű – Epipactis atrorubens) közül kerülnek ki. Aktuálisan veszélyeztetettek. Valamennyi állománya 

fokozottan védendő! 
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11.5. 3.10.6. A száraz sziklagyepek állatközössége 

Az ízeltlábú fauna e társulásokhoz köthető képviselői többek között a védett selymes, illetve szigonyos 

földibagoly, a kardoslepke, valamint különböző levélbogarak. A hüllőfajok közül a haragos sikló, a fali gyík és 

a pannon gyík előfordulása említhető. A sziklagyepek számos madárfaj (pl. holló) számára jelentenek fontos 

táplálkozó területet. 

11.6. 3.10.7. A sziklagyepek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 

Be nem avatkozás: Stabil társulások, alapvetően nem igényelnek rendszeres kezelést, azonban biztosítanunk kell 

a zavartalanságukat. 

Ritka és veszélyeztetett növényfajok elterjedésének elősegítése: A fokozottan védett növényfajok (pl. tornai 

vértő, pilisi len) állományait folyamatosan monitorozni szükséges, illetve fajspecifikus védelmi programokat 

kell megvalósítani. 

Agresszív növényfajok visszaszorítása: elsősorban a fekete fenyő és bálványfa. 

Területek regenerációja, helyreállítása: felhagyott bányák, illetve telepített fafajokból álló erdők területén. 

Vadállomány egyedszámának visszaszorítása: elsősorban a muflon. 

Turizmus korlátozása. 

12. 3.11. A lejtősztyeppek főbb növénytársulásai, 
növény- és állatfajai, veszélyeztetettsége 

12.1. 3.11.1. A lejtősztyeppek általános jellemzői 

Hegy- és domboldalakon, sziklák enyhébb lejtőin, gyengén bázikus, semleges, esetleg gyengén savanyú 

rendzina (mészkövön és dolomiton) vagy erubáz (szilikátos kőzeteken) talajon kialakuló zárt növénytársulások. 

Fajkészletükben jelentős a pusztagyepekkel közös növényfajok aránya, de a sziklagyepek egyes fajai is 

megjelenhetnek. Jellemző a hagymás, gumós fajok nagy gyakorisága, illetve egyes endemikus, valamint 

reliktum fajok előfordulása. Jellemző a kettős vegetációs időszak (koratavasztól nyár közepéig és ősz elején). A 

kellően nem átgondolt erdészeti tevékenység, illetve a települések közelében fekvő területek legeltetése 

eredményeként másodlagosan is kialakulhatnak. 

12.2. 3.11.2. Mészkerülő (szilikát) lejtősztyepprét 

Elsősorban andeziten kialakuló köves-sziklás váztalajokon, a vulkánikus hegyek lejtőin megjelenő zárt gyep. 

Domináns fűfaja a sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica). Állandó fajai többek között a homoki pimpó 

(Potentilla arenaria) és az ezüst pimpó (Potentilla argentea), a sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys) és a 

szürke gurgolya (Seseli osseum). A nyílt szilikátsziklagyepeket követi a szukcessziós menetben. A fásítások, 

illetve a túltartott vadállomány legelése által potenciálisan veszélyeztetett társulás. A vadállomány szabályozása, 

a fásítások megakadályozása képezik a megőrzésük érdekében kifejtett tevékenység gerincét. 

12.3. 3.11.3. Szubmediterrán lejtősztyepprét 

Általában mészkövön kialakult rendzina talajon, főként a Dunántúli-középhegység szubmediterrán hatások alatt 

álló hegyoldalain jelenik meg. Jellemző a melegkedvelő fajok nagy száma. Állományalkotó fűfaja a pusztai 

csenkesz (Festuca rupicola). Jellemző faja a kései perje (Cleistogenes serotina). A löszpusztarétekkel közös fajai 

többek között a magyar kutyatej (Euphorbia pannonica) és a vetővirág (Sternbergia colchiciflora). További 

fontosabb fajai egyebek mellett a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a 

sárga hagyma (Allium flavum). Amíg a hasznosítás (legeltetés) elmaradása az e társulással mozaikot alkotó 

tölgyes bokorerdő térnyerését eredményezi, addig a túllegeltetés egyes gyomfajok felszaporodásának kedvez. A 

tájidegen fásszárú növényfajok betelepülése is fontos veszélyeztető tényező. A megőrzésük záloga a legeltetés 
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tilalma, illetve a betelepülő tájidegen fafajok visszaszorítása. Szükség esetén cserjeirtással egybekötött tisztító 

kaszálást kell végezni. 

12.4. 3.11.4. Szubkontinentális lejtősztyepprét 

Az Északi-középhegység mészkőhegyeinek déli lejtőin kialakuló rendzina talajon megjelenő zárt, edafikus 

növénytársulás, amelyben a szárazságtűrő fűfajok dominálnak. Fajkészletében nagy a kontinentális elemek 

aránya. Gyepalkotó fűfajai a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a vékony csenkesz (Festuca valesiaca), a 

kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata) és a csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima). Fontosabb fajai a tavaszi 

hérics (Adonis vernalis), a szürke galaj (Galium glaucum), a sárga hagyma (Allium flavum), a hasznos tisztesfű 

(Stachys recta), a nyúlánk kakukkfű (Thymus marschallianus) és a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). A 

szubmediterrán lejtősztyeppréttől egyebek mellett a hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), a piros kígyószisz 

(Echium russicum) és a gyapjas őszirózsa (Aster oleifolius) előfordulása különíti el. Állományait korábban 

kaszálták, beerdősülésüktől nem kell tartani. Természetvédelmi szempontú kezelésük a legeltetés tiltására, 

szükség esetén cserjeirtás, illetve tisztító kaszálás végzésére terjed ki. 

12.5. 3.11.5. Sziklafüves lejtősztyepp 

Főként dolomit alapkőzeten kialakult váztalajokon és rendzinákon, déli kitettségű lejtőkön megjelenő edafikus 

társulás, ahol a szélsőséges klimatikus és talajtani viszonyok megakadályozzák a terület beerdősülését. 

Szubmediterrán hatásra kialakuló, számos ritka növényfajjal rendelkező társulás, amelynek névadó fajai a 

lappangó sás (Carex humilis) és az élesmosófű (Chrysopogon gryllus). A védett növényfajok között egyebek 

mellett megtalálhatjuk a tavaszi héricset (Adonis vernalis), a törpe nőszirmot (Iris pumila), a homoki vértőt 

(Onosma arenaria), a leánykökörcsint (Pulsatilla grandis) és a magyar gurgolyát (Seseli leucospermum). 

Állományai nem nagy kiterjedésűek. A taposás és a fásítások jelentik a fő veszélyeztető tényezőit. A 

feketefenyőt el kell távolítani a területről, gátat kell szabni a virágszedő turizmusnak és védeni kell az 

állományokat a taposástól. 

12.6. 3.11.6. A lejtősztyepprétek állattani értékei 

Állattani értékeinek egy része közös a sziklagyepekkel. Számos ritka rovarfaj kötődik a lejtősztyepprétekhez, 

amelyek közül – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak említhetők: karsztcincér, árgusszemű cincér, láncos 

futrinka, kardoslepke, nappali pávaszem, magyar boglárka, sziklai fehérlepke. A hüllők közül a fürge gyík, a 

zöld gyík és a pannon gyík rendszeresen előfordul e társulásokban. Számos madárfajnak szolgálnak táplálkozó 

területként, a déli kitettségű hegyoldalak ritka lakója a bajszos sármány. 

12.7. 3.11.7. A lejtősztyeppek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 

A teendők gyakorlatilag megegyeznek a sziklagyepek esetében leírtakkal. 

13. 3.12. A síkvidéki száraz gyepek főbb 
növénytársulásai, növény- és állatfajai, 
veszélyeztetettsége 

13.1. 3.12.1. Löszpusztarét 

A kelet-európai sztyeppek magyarországi képviselői. Kialakulásukat alapvetően makroklimatikus és edafikus 

tényezők befolyásolják. Az Alföld legjellemzőbb zonális élőhelye. Főként típusos és alföldi mészlepedékes 

vagy réti csernozjom talajon alakultak ki. Kontinentális jellegűek, a fajaik egy része közös a középhegységi 

lejtősztyepprétekével. Kétszikűekben gazdagok, fajdiverzitásuk nagy. Általánosan elterjedt, jellemző fajai: 

pusztai csenkesz (Festuca rupicola), macskahere (Phlomis tuberosa), közönséges borkóró (Thalictrum minus), 

kakukkfüvek (Thymus spp.), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), tavaszi hérics (Adonis vernalis), pusztai 

meténg (Vinca herbacea) és löszfalnövényzetből áthúzódva a tarélyos búzafű (Agropyron cristatum). A 

Tiszántúlon a löszpusztarétek napjainkra szinte teljesen eltűntek. Legértékesebb maradványaik a Tiszántúl déli 

részén találhatók. Itt él az endemikus erdélyi hérics (Adonis x hybrida), a vetővirág (Sternbergia colchiciflora) 

és a bókoló zsálya (Salvia nutans). A bükk és mátraalji változatnak nagyobb területeken maradtak fenn 
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állományai. Jellemző fajai: hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), bérci here (Trifolium alpestre), hegyi here 

(Trifolium montanum). A mezőföldi változat még nagyobb területeket borít, helyenként természetes 

állományaik is fennmaradtak. Ezekben él a tátorján (Crambe tataria). Megfelelő klimatikus viszonyok esetén, 

bokros fázisokon keresztül beerdősülhetnek. Degradálódáskor a kétszikűek helyett az egyszikűek vállnak 

dominánssá, az érzékenyebb fajok eltűnnek. Az uralkodó füvek sovány csenkeszre cserélődnek és a gyep 

letörpül. Az Alföld löszhátjain csak foltokban lelhetők fel (szikes puszták, idősebb mezsgyék, sáncok, bronzkori 

földvárak, kunhalmok) sokszor degradált vagy másodlagos állományai. Kevésbé degradált állományai találhatók 

a Mezőföld mély aszóvölgyeiben a Gödöllői-dombságon és a középhegységi hegylábakon. Az alföldi 

állományok a kipusztulástól közvetlenül veszélyeztetettek. A méréskelt legeltetés szükséges lehet, de a 

legmegfelelőbb kezelési mód a kaszálás. 

13.2. 3.12.2. A löszpusztarétek állatközössége 

A gyepszint erős takarását kedvelő állatfajok kötődnek e társuláshoz. Domináns állatcsoportok: 

egyenesszárnyúak, poloskák, kabócák, talajszinthez kötött életmódú bogarak, bagolylepkék. Nevesebb fajok: 

pusztai gyászbogár (évtizedek óta nem került elő), nünükék, fénybogarak, lágybogarak, gyalogcincérek. A 

korlátozott kiterjedés miatt a gerinces fajok száma mérsékelt. Ilyenek többek között a fürge gyík, a zöld gyík, a 

fürj, a fogoly, a mezei pacsirta és a túzok. Kedvenc táplálkozó területei az alábbi madaraknak: vörös- és 

kékvércse, szalakóta, búbos banka. Az emlősök közül jellegzetesek a sztyeppterületek tipikus rágcsálói: az ürge, 

a földikutya és a törpe egér. A pusztai görény az alföldi puszták jellemző ragadozója. 

13.3. 3.12.3. Löszlegelő 

Főleg az Alföldön a löszpusztarétek túllegeltetésével kialakult társulás. A társulás domináns faja a karcsú perje 

(Poa angustifolia), a csillagpázsit (Cynodon dactylon) nem játszik igazán meghatározó szerepet. Állandó fajai a 

tarka koronafürt (Coronilla varia), a mezei zsálya (Salvia pratensis), a fehér here (Trifolium repens), a gyomok 

közül az apró szulák (Convolvulus arvensis). Napjainkban elsősorban másodlagosan alakul ki útbevágások 

rézsűjén és védőgátak meredekebb lejtőin. Nem veszélyeztetett. A legeltetéssel szemben a kaszálással való 

hasznosításuk okszerű. 

13.4. 3.12.4. A löszgyepek természetvédelmi szempontú 
kezelésének főbb kérdései 

Be nem avatkozás: A megőrződött állományaik beavatkozás nélkül is fennmaradhatnak, bár fajszegényebbé 

válhatnak, ezért ekkor is célszerű 5 évente kis állatlétszámmal legeltetni. 

Kezelés: Elsődleges a feltörés, a beerdősülés és a cserjésedés megakadályozása. 

Legeltetés: Felázott területeken tiltani kell. Csak mérsékelt intenzitású legeltetés engedhető meg, amelynek 

során a pányvázásos módszer a leginkább elfogadható. 

Kaszálás: Fontos lehet a fajdiverzitás fenntartásában, azonban csak 5-6 évente célszerű végrehajtani. A 

pufferzóna nélküli löszgyepek szegélyének kaszálása mérsékli a gyomok betelepedésének ütemét. Kiemelkedő 

értékek előfordulása esetén kerülni kell e beavatkozást, vagy kézi kaszálást kell alkalmazni a magérést 

követően. A terület 25-35%-ának mozaikszerű meghagyása indokolt. 

Égetés: Csak eseti és körültekintően kontrollált alkalmazása képzelhető el a pázsitfüvek konkurenciájának 

leküzdése érdekében. 

13.5. 3.12.5. Homokpusztarét 

E társulás képviselői kilúgzott humuszos homoktalajon lelhetők fel, amelyek homoki tölgyesekkel alkotnak 

mozaikokat. A gyep 80-90%-os záródású. Többféle típusa ismert, amelyek domináns fajai: pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola), élesmosófű (Chrysopogon gryllus), karcsú perje (Poa angustifolia) és a siska nádtippan 

(Calamagrostis epigeios). Jellemző fajai a szártalan csűdfű (Astragalus exscapus), érdes csűdfű (Astragalus 

asper), és a homoki nőszirom (Iris arenaria). A gyepekben rendszeresen megjelennek erdőssztyepp, illetve 

erdőszegély fajok: piros gólyaorr (Geranium sanguineum), tarka nőszirom (Iris variegata), erdei szellőrózsa 

(Anemone sylvestris). Degradációjuk főbb okai: legeltetés, erdősítés, beszántás. A megmaradt fajgazdag 

állományok fokozottan védendők. Óvakodni kell a túllegeltetéstől. A gyepek fásítását szigorúan tiltani 

szükséges. 
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13.6. 3.12.6. Homoki legelő 

Az Alföld egykor kiterjedt homoki legelői a túllegeltetés miatt degradálódtak vagy a homokfásításnak estek 

áldozatul. Főként a Nyírségben maradtak fenn kisebb-nagyobb védett foltjai. A homokbuckák kötöttebb és 

humuszosabb talaján alakultak ki a homokpusztarét legeltetésének eredményeként. Alacsony füvű, zárt gyep, 

amelyben a sovány csenkesz (Festuca pseudovina) gyepje közé a taposást jól tűrő homoki pimpó (Potentilla 

arenaria) állományai elegyednek. E gyepbe illeszkednek a legeltetés során megmaradó gyógy- és mérgező 

növények, amelyek a társulás jellemző fajai. A gyep értékes, védett növényei a homokpusztarétből itt maradt 

elemek: tavaszi hérics (Adonis vernalis), agárkosbor (Orchis morio), magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis 

subsp. hungarica), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). További ritka növényei a terpedt pimpó (Potentilla 

leucopolitana) és a védett piros kígyószisz (Echium russicum). Nagyobb, védett állományai: Bátorligeti 

Nagylegelő, Hajdúbagosi Földikutya-rezervátum. A társulás legfontosabb veszélyeztető tényezője a legelők 

fásítása. Fenntartásuk eszköze a szakszerű, hagyományos módszerekkel történő legeltetés. 
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4. fejezet - 4. Erdei élőhelyek kezelése 

1. 4.1. A hazai erdőterületek és erdőgazdálkodás 
jellemzése 

1.1. 4.1.1. A magyarországi erdőterületek helyzete 

A Magyarország területén őshonosnak és termőhelyhonosnak tekinthető erdőtársulás-csoportok a hegy- és 

dombvidéki erdők közül a bükkösök, a gyertyános-tölgyesek, a cseres-tölgyesek, a mészkedvelő erdők, a 

mészkerülő erdők és a szikladomborzatú erdők, míg a síkvidéki erdők közül a ligeterdők, az erdőssztyepp-erdők 

és a láperdők fordultak, fordulnak elő. Ezen erdőtársulás-csoportok részesedése a rekonstruált természetes 

vegetációban és mai maradványaik aránya a következőképpen alakul. Az ország területéhez viszonyítva 

bükkösök 4,0 %-ban, a gyertyános-tölgyesek 10,5 %-ban, a cseres-tölgyesek 19,5 %-ban, a mészkedvelő erdők 

2,5 %-ban, míg a mészkerülő erdők 3,0 %-ban fordulhattak elő. Mai részarányuk több esetben ezek töredéke, 

így bükkös az ország erdőterületeinek mindössze 1,4 %-a, gyertyános tölgyes a 2,1 %-a, cseres-tölgyes a 1,7 %-

a, mészkedvelő erdő a 0,4%-a, mészkerülő erdők pedig 0,3 %-ban fordulnak elő. A szikladomborzatú erdők 

részesedése mindig is kevés volt, ez azonban tovább csökkent. A síkvidéki ligeterdők 19 %-os részaránya mára 

csupán 0,7 %-ot tesz ki. A legdrasztikusabb csökkenés a láperdők (valamikor 4 %), és különösen az 

erdőssztyepp-erdők esetében figyelhető meg. Ez a két erdőtársulás típus a mintegy 6,6 %-nyi területi részarányt 

képviselő természetszerű erdőterületen belül gyakorlatilag alig kimutatható mértékben van jelen. Ez a valamikor 

az ország területének mintegy 23 %-át elfoglaló erdőssztyepp-erdők esetén katasztrofális mértékű csökkenést 

jelent. 

Hazánk mai területének kevesebb mint 20 %-át borítja faállomány. Ez az adat magában is elég alacsony, 

különösen riasztó azonban az, hogy bár a statisztikai adatok szerint a hazai erdőterületek 53,7 %-át őshonos 

fafajú állományok alkotják, de mindössze 34,4 %-nyi a természetszerű erdők aránya. Ezek az egyharmadnyi 

területet kitevő természetszerű erdők ráadásul nem is egészében, hanem leginkább csak a faállományukban 

hasonlítanak a természetes erdőkre A maradék, fás vegetációval jellemezhető terület teljes egészében 

ültevényszerű erdőnek tekinthető, amely állományok szerkezetüket tekintve általában teljes egészében, de sajnos 

fafaj készletüket tekintve is nagyobb részben igen távol állnak a hazai körülmények között természetesnek 

tekinthető erdőktől. A hazai erdőterületeken 19,3 %-ban fordulnak elő őshonos fafajú ültetvényszerű erdők, 23,7 

%-ban akácosok, 6,9 %-ban nemesnyárasok, 2,5 %-ban egyéb idegenhonos fafajú lomboserdők, valamint 13,2 

%-ban idegenhonos fafajú fenyvesekkel találkozhatunk. 

Az ország területének 6,6 %-án találhatunk természetszerű erdőket, ami az összes erdőterület 34,4 %-a, míg az 

ország területének 12,6 %-án ültetvényszerű erdők vannak, amelyek az összes erdőterület 65,6 %-át teszik ki. 

A hazai erdőgazdálkodás jogszabályi hátterét több törvény és rendelet adja. A leginkább meghatározó a 

2009/XXXVII tv. Az erdőről és az erdők védelméről, ugyanakkor a védett természeti területek között nagy 

arányban jelen lévő erdőterületek miatt fontos a 1996/LIII tv. Természetvédelmi törvény, valamint az erdő, mint 

a gazdaságilag hasznosított vadállomány egyik fő élettere kapcsolódási pontokkal bír a 1996/LV Vadászati, 

vadgazdálkodási törvényhez. És természetesen egy törvény igazán csak a végrehajtási rendeletekkel éri el célját, 

mint pl. a 153/2009 FVM rendelet az erdőről és az erdők védelméről. 

1.2. 4.1.2. Az erdő fogalma 

Az erdőt ugyan meghatározó módon fák alkotják, de az erdő az jóval több mint fák egyszerű halmaza. Az 

erdőnek saját mikroklímája (hőmérséklet, páratartalom), különös talajviszonyai vannak. A fák, a talaj, a levegő 

és a többi erdőlakó növény- és állatfaj érzékelhető kölcsönhatása avatja a faállományt erdővé. Hat a környezete 

mikro-, sőt mezoklímájára, széljárási viszonyaira, csapadékviszonyaira, vízháztartási tulajdonságaira. Az erdő 

klimax társulás, magas szervesanyag produkcióval bír, az erdei életközösséget alkotó populációk sokrétű 

kapcsolatrendszere jellemzi. Ökológiai értelemben a monokultúrás faültetvények nem minősíthetők erdőnek, 

hiszen gyakorlatilag csak a fő alkotó növényfaj tekintetében különböznek egy mezőgazdasági táblától. 

Ugyanakkor az elfoglalt terület művelési ági besorolása részben ezeket az intenzív gazdálkodás alatt álló 

faültetvényeket is erdő művelési ágba sorolják. Az energiaültetvények e tekintetben kivételt képezhetnek. 

Az erdőtörvény meghatározása, azaz a jogszabályi lehatárolás szerint erdőnek minősül: 
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• a) az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként nyilvántartott terület, 

• b) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fa- és cserjefajokból illetve azok 

államilag elismert mesterséges vagy természetes hibridjeiből (a továbbiakban együtt: erdei fafajok) álló 

faállomány, melynek 

• ba) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni 

kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a 2 métert meghaladja és a talajt legalább ötven 

százalékos mértékben fedi; 

• bb) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni 

kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a 2 métert meghaladja és a talajt legalább 

harminc százalékos mértékben fedi valamint legfontosabb szerepe a talaj védelme; 

• c) az időlegesen igénybevett erdő területe; 

• d) a nyiladék és a tűzpászta, amennyiben az átlagos szélessége 6 méternél kisebb. 

A különböző erdőterületek természetes erdőhöz viszonyított állapotának meghatározásával az erdőtörvény is 

foglalkozik. A törvény értelmében az erdőket a bennük található erdei életközösség természetességi állapota 

szerint, – aszerint hogy a természetes folyamatok és a korábbi erdőgazdálkodás együttes hatására kialakult, vagy 

kialakított állapotuk mennyire áll közel a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársuláshoz, – az Adattárban 

a következők szerint kell elkülöníteni: 

• a) természetes erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes összetételét, szerkezetét és 

dinamikáját mutató erdők, ahol a faállomány természetes úton magról – illetve a természetes körülmények 

között sarjról is szaporodó őshonos fafajok esetében emberi beavatkozás nélkül sarjról – jött létre, és ahol 

idegenhonos, erdészeti tájidegen fafaj csak szálanként fordul elő és intenzíven terjedő fafaj nincs jelen; 

• b) természetszerű erdők: az adott termőhelyen a bolygatatlan erdők természetes összetételéhez, szerkezetéhez 

hasonló, természetes úton létrejött vagy mesterséges úton létrehozott és fenntartott erdők, ahol az 

idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafaj(ok) elegyaránya nem több 20 %-nál, intenzíven terjedő fafaj pedig 

legfeljebb csak szálanként fordul elő; 

• c) származék erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében átalakított vagy 

átalakult, azonban meghatározóan az adott termőhelynek megfelelő természetes erdő társulásalkotó őshonos 

fafajaiból álló, de a természetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes szerkezet elemeinek nagy részét 

nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők; ide tartoznak az olyan erdők, melyekben az idegenhonos és az 

erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 20-50 % közötti, az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20 % alatt 

van; 

• d) átmeneti erdők: az emberi beavatkozás hatására fafajösszetételében, szerkezetében erősen átalakított vagy 

átalakult, csak kisebb részben az adott termőhelynek megfelelő természetes erdő társulást alkotó őshonos 

fafajaiból álló, a természetes szerkezet elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj eredetű erdők, 

amelyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 50-70 % közötti, továbbá minden 

olyan erdő, ahol az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20-50 % között van; 

• e) kultúr erdők: elegyarányát tekintve több mint 70 %-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több mint 

50 %-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő természetes erdő 

társulást alkotó őshonos fafajai kevesebb mint 30 %-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen; 

• f) faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, szabályos 

hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő. 

A törvény értelmében a természetességi állapotot erdőrészletenként kell megállapítani, és nagyon fontos kitétel, 

hogy az erdőgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az erdők természetességi állapota ne romoljon. 

1.3. 4.1.3. Az erdő rendeltetése 

Az 1993-as Helsinki Miniszteri Konferencia született meg a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás korszerű 

definíciója. Ennek értelmében a tartamos erdőgazdálkodás az erdők és erdős területek kezelését és használatát 

jelenti oly módon és oly mértékig, amely biodiverzitásukat, produktivitásukat, felújuló képességüket és 
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vitalitásuk megőrzését szolgálja, valamint biztosítja valamennyi fontos ökológiai, ökonómiai és szociális 

funkciójuk hosszú távú fenntartását helyi, országos és globális szinten egyaránt, és amely nem jár más 

ökoszisztémák károsításával. Már a ma érvényben lévő erdőgazdálkodási és erdővédelmi törvényt megelőző 

96/LIV tv is az erdők többcélú hasznosítása, fenntartható használata, környezeti, társadalmi szerepének 

kiemelése jegyében született. Az így létrejött termelés-védelem-közjólét hármasságának és egymás 

mellettiségének eszmeisége a modern erdőgazdálkodási szemléletnek mindenképpen a sajátja. 

A törvény értelmében az erdő rendeltetése: 

• a) védelmi, 

• b) közjóléti 

• c) gazdasági lehet. 

A természet- és környezetvédelmi, valamint egyéb védelmi szempontok megvalósítása érdekében védelmi 

rendeltetésű az erdő, amely különleges kezelést igényel, és ahol az erdőgazdálkodás gazdasági funkciója nem, 

vagy csak korlátozott mértékben érvényesül. 

Védelmi rendeltetések az alábbiak: 

• a) természetvédelmi: a védett természeti területen lévő erdő; 

• b) talajvédelmi: a meredek hegyoldalon, a sekély termőtalajon, az erodált területeken levő, valamint a víz és a 

szél káros hatásának kitett talajok védelmét szolgáló erdő; 

• c) mezővédő: a szomszédos mezőgazdasági terület védelmét szolgáló erdő; 

• d) honvédelmi: a Magyar Honvédségnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben 

meghatározott feladatainak ellátását szolgáló erdő; 

• e) határrendészeti-nemzetbiztonsági: a határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket szolgáló erdő; 

• f) vízvédelmi: a talaj vízháztartását szabályozó, a források vízbőségét és tisztaságát, a víztározóknál és egyéb 

víznyerőhelyeknél a víz tisztaságát, valamint a vízbázisok védelmét biztosító erdő; 

• g) partvédelmi: az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló erdő, a csatorna, a folyó, a 

tó és holtág partszakaszait védő erdő; 

• h) vízgazdálkodási: az árvízi lefolyási sávban az árhullámok biztonságos levezetését biztosító erdő; 

• i) településvédelmi: a települési területet védő, valamint belterületi erdő; 

• j) tájképvédelmi: a természeti táj szépségének megőrzését, vagy a tájban történt káros beavatkozás takarását 

szolgáló erdő; 

• k) műtárgyvédelmi: az utak és műtárgyaik, a vonalas vízi létesítmények, a vasutak és tartozékaik védelmét, 

takarását, a közlekedés biztonságát szolgáló, a környezeti terhelést csökkentő erdő; 

• l) erdészeti génrezervátum: az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás biológiai alapjainak megőrzését szolgáló 

erdő; 

• m) örökségvédelmi: a történelmi emlékhely területén levő, illetve a kulturális örökség védelmét szolgáló 

erdő; 

• n) bányászati: a bányák biztonsági övezetében lévő, bányaszakadásos, földomlásos, földcsuszamlásos, 

veszélyeztetett területen lévő erdő. 

A védett természeti területen lévő erdő természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, amely rendeltetés a védettség 

fennállása alatt nem változtatható meg. Fontos az is, hogy védett természeti területen lévő erdő esetében 

gazdasági célú rendeltetések további rendeltetésként nem adhatóak. 

Közjóléti rendeltetések az alábbiak: 
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• a) gyógyerdő: a gyógyintézet területén, valamint annak környezetében levő erdő; 

• b) parkerdő: a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt erdő; 

• c) tanerdő: oktatási tevékenység célját szolgáló erdő; 

• d) kísérleti: az erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt erdő; 

• e) vadaspark: az erdőben a külön jogszabály rendelkezései szerint kialakított és elkerített terület. 

Gazdasági rendeltetések az alábbiak: 

• a) faanyag termelő: a faanyagtermelést szolgáló erdő; 

• b) szaporítóanyag-termelő: a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő; 

• c) vadaskert: az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő. 

1.4. 4.1.4. Erdei haszonvételek 

A törvény értelmében erdei haszonvételnek minősül: 

• a) a fakitermelés; 

• b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése; 

• c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó területen; 

• d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése; 

• e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése; 

• f) a gomba, vadgyümölcs, moha, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése; 

• g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fő kaszálása; 

• h) a méhészeti tevékenység; 

• i) a fenyőgyanta gyűjtése; 

• j) cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése. 

A törvény vonatkozó előírásai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit – amennyiben jogszabály 

másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni. 

Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság – 

hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján – korlátozza, vagy megtiltja erdőben az elhalt, 

fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését. 

Az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az egyéni szükségletet meg nem 

haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését. 

1.5. 4.1.5. Az erdőhasználat története 

A XIX. század elejéig az erdei haszonvételeknek nem volt tervezési rendszere, szükséglet szerinti használatként 

volt jellemezhető. Az erdők sokrétű haszonvétel alatt voltak, az egyik elsődleges cél volt a faanyagnyerés, de e 

mellett meghatározó volt a cserkéreg-termelés, erdei legeltetés, makkoltatás, lombtakarmány gyűjtés, 

hamuzsírfőzés, faszénégetés. Azon erdőterületek, melyeknél a tűzifa nyerés volt a fő cél, leginkább sarjaztatva, 

rövid (15-25 éves) vágásfordulóval kezelték. Viszonylag kevesebb erdőterületet hagytak csak megöregedni, 

ahonnan az épületfa-szükségletet elégítették ki. A nagyon intenzív haszonvétel: makkoltatás, legeltetés, 

faszénégetés, rövid vágásfordulójú tűzifa termelés sok területen lerontották az erdők egészségi állapotát, 

megváltoztatták összetételüket, szerkezetüket. 
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Hazánkban nagyjából másfél-két évszázada alakult ki e káros, erdőkiélést eredményező hatások kiküszöbölését 

célzandóan az úgynevezett tervszerű, rendszeres erdőgazdálkodás, amely igyekezett nagyobb gondot fordítani 

az erdők egészségi állapotának fokozására, az erdőtalaj megóvására, az egyenletes faellátásra, a letermelt 

állományok elsősorban magról történő felújítására. Ennek a tervszerű erdőgazdálkodásnak hazánkban a vágásos 

üzemmódú alakja terjedt el. Ennél az előre kijelölt területeken (erdőrészletekben) egyszerre termelik le a 

faállományt, majd az így keletkező vágásterületet beerdősítik, a felnövekvő állományt folyamatosan ápolják, 

tisztítják, gyérítik, majd ismét letermelik. Az így kialakuló vágásos erdőkép, a korosztályos alak sajnos a kiélt 

erdőhöz hasonlóan nagyon távol áll a természetes erdőképtől. Napjainkban sajnos még mindig szinte teljes 

kizárólagosságot élvez ez az erdőgazdálkodási mód. Az erdők faanyag-termesztési feladata mellett napjainkban 

egyre hangsúlyosabbá váló közjóléti, pihenési, esztétikai, védelmi, és a tartamos termelési szerepet ezen 

erdőgazdálkodási mód nem tudja hosszú távon biztosítani. A valós tartamosságot (amit az erdőterületek emberi 

hasznosítás, és kizsákmányolás előtti sok-sok évmilliós sikeres fennállása bizonyít) a stabilitás, sokféleség, 

természetesség tudja garantálni, ami az erdőkkel szemben is egyre gyakrabban megfogalmazott kritérium. 

Ennek csak új szempontú erdőfenntartási eljárásokkal lehet megfelelni. Ezért az ültetvényszerű fatermesztés, az 

ültetvényszerű erdők, faültetvények mellett egyre nagyobb szerepet kell kapjon az úgynevezett természetközeli 

erdőgazdálkodás és a természetvédelmi erdőkezelés, amely a természetes erdő dinamikájához hasonlóan műveli 

az erdőket, s folyamatos erdőborítást tart fenn változatos erdőszerkezettel, fafaj-összetétellel, valódi, működő 

életközösségi rendszerrel. Megmaradt természetszerű erdeink csak így menthetők át az utókornak. Elsősorban a 

védett területeken a természeti értékek megóvását leginkább a nem profitorientált, alapvetően az erdőért magáért 

és számos áttételes hasznáért dolgozó erdőkezelés mint alapvető kezelési prioritás tudja biztosítani. 

1.6. 4.1.6. A főbb hazai erdőtársulás típusok jellemzése 

1.6.1. 4.1.6.1. hazai klímazonális erdőtársulások 

A következőkben nagyon röviden bemutatjuk a következő hazai klímazonális erdőtársulások jellegzetes 

képviselőit: 

• a, az Alföldön a tatárjuharos lösztölgyes, 

• b, dombvidékeinken 250-450 tengerszint feletti magasságban a cseres-tölgyes, 

• c, középhegységeinkben 400-600 m tengerszint feletti magasságban a gyertyános-tölgyes, 

• d, 600-800 m-es magasságban a középhegységi bükkös, 800 m fölött pedig a magashegyi bükkös erdő 

• e, Részben vita tárgyát képezi a hazai klímazonális besorolása a kis kiterjedésben, hazánk nyugati határai 

mentén, a csapadékosabb, hűvösebb éghajlat hatására podzolosodott erdőtalajokon kialakuló mészkerülő 

fenyőelegyes tölgyeseknek. Ez a meghatározó talajtani tulajdonság, a podzolosodás, erős kilúgzás eredménye, 

amely az agyagásványok szétesésével jár, majd a talaj felső szintjében kovasav dúsul fel, a felhalmozódási 

szintben pedig vas- és alumíniumvegyületek akkumulálódnak (a felső szint erősen savanyú). Hazai viszonyok 

között ez a jelenség kb. 900 mm évi csapadék esetén következik be, azaz egy edafikus jellegű, többletvíz 

hatás szerű körülmény idézi elő. 

a, Tatárjuharos lösztölgyes: 

Erdőssztyepp társulás (erdős puszta), amelyben az alföldi, viszonylag száraz (kontinentális) klímának 

megfelelően az erdőfoltok füves területekkel keverednek. Főképp az Alföld lösszel borított peremterületein, 

csernozjom barna erdőtalajokon vagy barnaföldeken alakultak ki. Ritkás és viszonylag alacsony 

lombkoronaszintje alatt fajgazdag cserje- és gyepszint húzódik. Lombkoronaszintjüket 4 tölgyfaj - a kocsányos 

tölgy, a kocsánytalan tölgy, a csertölgy és a molyhos tölgy - mellett tatár juhar, mezei juhar, vadkörte és mezei 

szil alkotja. Cserjeszintjükben elterjedt a csíkos kecskerágó, a bibircses kecskerágó, a csepleszmeggy, a 

közönséges fagyal, a kökény, az egybibés galagonya és a parlagi rózsa. 

b, Cseres tölgyes: 

Hazánk legjelentősebb zonális társulása. Többféle alapkőzeten, változatos kitettségben, általában kisebb lejtésű 

területeken barna erdőtalajokon fordul elő. Élőhelyei a hegyvidéki tölgyesek legjobb termőhelyei. Mintegy 

75%-ban záródó lombkoronaszintjében a csertölgy a kocsánytalan tölggyel keveredik. Lombkoronaszintjének 

jellemző fajai még a kislevelű hárs, a mezei juhar, a barkócafa és a vadkörte. Cserjeszintjében leginkább 
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veresgyűrű som, egybibés galagonya, cseregalagonya, közönséges fagyal, ostorménfa, varjútövis, csíkos 

kecskerágó és bibircses kecskerágó fordul elő. 

Cseres-kocsánytalan tölgyesek: 

Hegy-dombvidékeink alacsonyabb régióiban fordulnak elő. Cser- és kocsánytalan tölgy különböző arányú 

elegyei alkotják. Rendkívül változatosak. A lombszintben az árnyaló fafajok (bükk, gyertyán) és a kocsányos 

tölgy hiányoznak vagy nagyon ritkák. A gyepszintben mindig vannak fényigényes és/vagy szárazságtűrő erdei 

lágyszárú fajok. Általában gyakoriak a füvek és a sások is. 

Cseres-kocsányos tölgyesek: 

Csapadékosabb síkságokon, alacsony, lapos dombvidékeken alakulnak ki. A lombszintben az uralkodó cser 

és/vagy a kocsánytalan tölgy mellett a kocsányos tölgy és a gyertyán is gyakran jelen van. Szárazságtűrő 

és/vagy fényigényes erdei lágyszárú fajok is előfordulnak bennük, de többnyire kisebb számban. 

c, Gyertyános tölgyesek: 

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek: 

A Dunántúlon és az Északi-középhegységben a cseres-tölgyesek és a bükkösök zónája között, 400-600 m-es 

tengerszint fölötti magasságban alkotnak zonális társulást, üde, többnyire mély talajú hegy-dombvidéki erdők. 

Lombkoronaszintjét a kocsánytalan tölgy és a közönséges gyertyán mellett elsősorban vadcseresznye, 

nagylevelű hárs és korai juhar alkotja. Ezek közül a vadcseresznye mindig jellemző fája. Az állományokban 

együtt jelentkeznek az árnyas és a fényben gazdag erdők sajátosságai. A tölgyesekhez képest erősebben záródó 

lombkoronaszintje miatt cserjeszintje viszonylag gyengén fejlett. Benne elsősorban közönséges fagyal, egybibés 

galagonya, cseregalagonya, veresgyűrű som, hólyagfa és ükörkelonc él. A gyepszint legnagyobb mennyiségben 

előforduló fajai az általános és az üde erdei fajok közül kerülnek ki, gyakoriak a kora tavaszi hagymás-gumós 

növények. 

Gyertyános kocsányos tölgyesek 

Egykor az Alföldön és a Dunántúl nedves völgyeiben elterjedtek voltak, ma már csak foltokban találhatók meg. 

Síksági és dombvidéki tájak árnyas, üde erdei A Dél-Dunántúl illír (a Nyugat-Balkánról származó) elemekben 

gazdag jellegzetes társulásai. Ilyen elemek pl. az ezüsthárs, a májusi orgona és a közönséges dió.) 

d, Bükkösök: 

Nyirkos, hűvös, kiegyenlítettebb klíma mellett jelennek meg. Lombkoronaszintjük zárt, így cserjékben és 

lágyszárú fajokban szegények. Tavaszi geofiton aszpektusuk viszont gyakran fejlett. Lombkoronaszintjükben 

szinte egyeduralkodó a bükkfa. Csak elvétve jelenik meg korai juhar, hegyi juhar, magas kőris vagy közönséges 

gyertyán. Cserjeszintjük jellemző növénye a farkasboroszlán. Aljnövényzet nélküli típusa az ún. nudum bükkös. 

A dél-dunántúli, egészen alacsony térszínen is megjelenő bükkösökben és a mecseki bükkösökben illír és 

szubmediterrán elemeket is találunk. További típusa a montán (magashegyi) és a submontán bükkös. 

e, Fenyvesek: 

Természetes fenyveseink hűvösebb éghajlatú területeken, jó vízellátottságú, de tápanyagokban viszonylag 

szegény podzolosodott talajokon fordulnak elő. Ezeknek a feltételeknek az Alpokalja, a Soproni- és Kőszegi-

hegység, a Vasi dombvidék, az Őrség, a Göcsej, a Vendvidék és a Bakonyalja felel meg. Csak részben 

tekinthető klímazonálisnak, edafikus, sőt extrazonális hatás is szerepet játszik létrejöttükben, illetve telepített 

állományaik a jellemzősek. Állományaik fajszegények. Aljnövényzetük kevés fajból áll, aszpektális változások 

kevéssé jellemzik. 

Mészkerülő lombelegyes fenyvesek 

A Délnyugat-Dunántúlon található, kavicsos, savanyú, gyakran ún. pszeudoglejes, agyagbemosódásos barna 

erdőtalajokon, vagy podzolosodó erdőtalajokon kialakult, savanyúságjelző fajokban gazdag, dús mohaszintű, 

erdeifenyő, illetve lucfenyő által uralt erdők, melyekben változó a lombos fafajok (tölgyfajok, közönséges nyír, 

esetleg szelídgesztenye, vadcseresznye, havasi éger) elegyaránya. Cserjeszintjükben közönséges fagyal, 

veresgyűrű som, kányabangita, közönséges boróka, kutyabenge fordul elő. 
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Extrazonális társulásként a Kőszegi- és a Soproni-hegységben, valamint a Vendvidéken előfordulnak 

jegenyefenyves-lucosok. Lombkoronaszintjüket a jegenyefenyő és a lucfenyő mellett elsősorban bükk, valamint 

a völgyaljakban enyves éger alkotja. 

A posztglaciális fenyő-nyír kor fenyveseinek maradványaként (reliktum) számon tartott a fenyőfői homoki 

erdeifenyvest. Ritkás állományában a sztyeppek és a fenyvesek növényei keverednek. A mészkedvelő 

erdeifenyvesek képviselője. 

A Bakonyalján is találkozunk homoki erdeifenyvessel, mely durva dolomitmurván létrejött sekély homoktalajon 

kialakult, ligetes állomány. 

1.6.2. 4.1.6.2. Edafikus erdőtársulások 

Hazai erdőtársulásaink között olyanok is előfordulnak, amelyek nem elsősorban az éghajlati zónákhoz, hanem 

sokkal inkább a szélsőséges talaj-, víz-, alapkőzet- vagy domborzati viszonyokhoz kötődnek. Ezeket a 

társulásokat intrazonálisaknak (edafikusaknak) nevezzük. 

4.1.6.2.1. Víz által befolyásolt edafikus erdőtársulások 

A vízfolyások mentén pl. a magas talajvízszinthez, valamint az évenkénti többszöri elárasztáshoz 

alkalmazkodott ligeterdők találhatók. A víz melletti legalacsonyabb területeken a bokorfüzesek, magasabb 

térszínen pedig a fűz-nyár (ún. puhafás) ligeterdők előfordulása jellemző. Ezeknél is magasabban, többnyire 

ármentes területen helyezkednek el a tölgy-kőris-szil (ún. keményfás) ligeterdők. A lefolyástalan területeken 

alakulnak ki a fűzlápok és égeres láperdők, valamint a domb- és hegyvidékeink völgyeiben fordulnak elő a 

hegyvidéki égerligetek. A bokorfüzest különböző fűzfajok, a fűz-nyár ligeterdőt a fehér fűz és a fekete nyár 

mellett elsősorban enyves éger, a tölgy-kőris-szil ligeterdőt pedig kocsányos tölgy , magyar kőris és vénicszil 

alkotja. 

Puhafás ligeterdők: 

Folyók alacsony árterén, ritkábban domb- és síkvidéki patakok mellett kialakult, többnyire rendszeres elöntést 

kapó erdők, amelyek lombkoronaszintjét elsősorban a fűz és a nyár fajok képezik. 

Keményfás ligeterdők: 

Síkságok (kisebb kiterjedésben szélesebb dombsági völgyek, hegylábak) egykori vagy mai árterének magasabb 

szintjein kialakult erdők. Fafaj készletüket a kocsányos tölgy, a magyar kőris vagy a magas kőris és mellett üde 

lomberdei vagy ligeterdei fafajok alkotják. Általában fejlett a cserjeszintjük és gyepszintjükben az üde 

lomberdei illetve az általános ligeterdei fajok uralkodnak. 

Fűzlápok, lápcserjések: 

Elsősorban az Alföld feltöltődő, elláposodó mocsarainak jellegzetes társulását jelentik. Két-öt méter magas, 

gyakran áthatolhatatlanul sűrű füzesek, melyekbe kutyabenge, esetleg különlegességként a védett füles fűz 

elegyedik. Az érintkező társulásokból (láperdők, láprétek, mocsárrétek) sok növényfaj behúzódik, ritka láperdei 

fajoknak is menedéket jelenthetnek. 

Nyírlápok: 

Ligetes láperdő, melyek lombkoronaszintjében nyírek uralkodnak. Kis kiterjedésű állományok, melyek 

lefolyástalan, pangó vizű medencékben, morotvákban jelennek meg. Az év nagy részében jellemző a 

talajfelszínhez közeli, állandó vízborítás, aminek egyenes következménye a tőzegképződés (tőzeg, illetve 

tőzeges láptalaj kialakulását eredményezve). Aljnövényzetükben jellemzőek a lápi és mocsári növények, 

uralkodók a sásfélék, a mohák. 

Éger és kőrislápok, égeres mocsárerdők: 

Tőzeges talajú, többnyire állandó vízborítású, lápi fajokban gazdag éger-, vagy részben kőriserdők. Éger- és 

kőrislápok alakulnak ki az állandó pangó vizű, míg mocsárerdők a csapadékos időszakokban némi áramlást 

mutató vizű területeken. 

Égerligetek: 
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Hegy- és dombvidékek patakvölgyeiben, medencéiben kialakult erdők, amelyek lombszintjében általában 

uralkodó, de legalábbis jelen lévő az enyves éger. Cserjeszintjük és gyepszintjük üde lomberdei és ligeterdei 

elemekben, gyertyános-tölgyes és bükkös fajokban gazdag, különösen jellemző lehet a kora tavaszi hagymás-

gumós geofitonok tömegessége 

4.1.6.2.2. Homok alapkőzet által befolyásolt erdők 

Homoki erdők: 

Kialakulásukban a homok alapkőzet. és annak jellegzetes vízháztartási viszonyai, gyenge vízmegtartó képessége 

játssza a döntő szerepet. A homokbuckák melegebb, szárazabb tetején és oldalain nyílt homoki (pusztai) 

tölgyesek, a mélyebben fekvő, jobb vízellátottságú területeken pedig zárt gyöngyvirágos-tölgyesek alakultak ki. 

Ez utóbbi társulás homokterületeink zárótársulása. A homoki tölgyesek uralkodó fafaja a kocsányos tölgy. A 

Duna-Tisza közén a nyílt homoki tölgyesek helyén nyáras-borókások jelennek meg. 

Nyílt homoki tölgyesek: 

Az Alföldön az erdőssztyepp képviselői. Száraz és meleg buckatetőkön, valamint lejtőkön foltokban fordul elő, 

a faállományokat tisztások tarkítják. Lombkoronaszintjükben uralkodó a kocsányos tölgy, de mellette jelentős a 

fehér nyár, rezgő nyár, közönséges nyír, mezei juhar és ezüst hárs előfordulása. Cserjeszintje fajokban gazdag 

(boróka, közönséges fagyal, közönséges mogyoró, egybibés galagonya, kökény), változó sűrűségű, többnyire 

magas és záródó, bár nyílt gyepekkel mozaikos is lehet. A gyepszintjükben gyakori fűfajok a pusztai csenkesz 

és a karcsú perje. 

Alföldi zárt kocsányos tölgyesek: 

Az Alföld elöntést nem kapó, záródott állományú, kocsányos tölgy, esetenként magyar kőris uralta, üde-

félszáraz erdei. Részben keményfás ligeterdőkből, vagy hasonló termőhelyű zárt alföldi erdőkből származnak, 

de a kiszáradásuk miatt mára már elvesztették ligeterdei jellegüket, ami miatt gyepszintjüket általános erdei 

fajok uralják. Ritkábban homokos hegylábi környezetben is megjelenhetnek. 

Gyöngyvirágos tölgyes: 

A hazai homokterületeink záródott állományú klimaxtársulását jelentik. Magasabb talajvízszintű, hűvösebb, 

nedvesebb mikroklímájú területeken jönnek létre. Lombkoronaszintjük domináns a kocsányos tölgy, de 

előfordul benne vadkörte, mezei juhar, mezei szil, rezgő nyár is. Cserjeszintjük fejlett. 

Homoki borókás nyárasok: 

Alföldi homokterületek ligetes megjelenésű, homoki gyepekkel mozaikos, cserjés, kevés fajú és erdei fajokban 

szegény, boróka, illetve fehér vagy szürke nyár dominanciával jellemezhető társulásai. Gyakori lehet benne az 

egybibés galagonya, a közönséges fagyal és a közönséges mogyoró is. 

4.1.6.2.3. Szikes talajok erdőállományai 

Sziki tölgyesek és a sziki erdőssztyeppek, melyek lombkoronaszintjének fő alkotója a kocsányos tölgy, de 

találkozunk bennük más tölgyfajokkal is. Második lombkoronaszintjüket a tatár juhar és a mezei juhar alkotja. 

Cserjeszintjük fejlett. 

Sziki tölgyesek: 

Ligetes, sziki magaskórósokkal, szikes- és löszgyepekkel, nádasokkal mozaikolt, 15 méternél alacsonyabb 

lombkoronaszintű kocsányos tölgyesek, melyekben erdei elemek sztyepi és sziki fajokkal keverednek. 

Alapvetően a Tisza-völgyre jellemzőek. Jellemző fajai a kocsányos tölgy, tatárjuhar, bársonyos tüdőfű, 

ritkábban a magyar dárdahere és a magas gyöngyvessző, a szegélyben a sziki kocsord, a pettyegetett őszirózsa, 

az aranyfürt és sziki üröm. 

4.1.6.2.4. A domborzat által befolyásolt erdőtársulások 

A domborzat által befolyásolt erdők középhegységeink lejtőin fordulnak elő. A szárazabb, meleg déli lejtőkön a 

kisebb állományú molyhos-tölgyesek találhatók, míg köves törmeléklejtőkön és sziklás helyeken hársas-kőrises 

sziklaerdőkkel találkozunk. 
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Molyhos tölgyes bokorerdők 

Letörpülő, csak foltokban záródó koronaszintű hegy-dombvidéki erdő-gyep mozaikok. Az alacsony növekedés 

miatt a lombszinttől gyakran nem válik el a cserjeszint. Legjellemzőbb faja a molyhos tölgy és a virágos kőris. 

Száraz gyepekkel, sziklai gyepekkel együtt jelennek meg. 

Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők, és egyéb elegyes üde erdők: 

A középhegységek sziklás, köves, kőtörmelékes gerincein, tetőin, tető közeli részein, ritkábban hegyoldalakban 

jelennek meg. Kis kiterjedésű, tölgyes jellegű elegyes erdők. Jellemző a bükk visszaszorulása, a magas kőris 

vagy a kocsánytalan tölgy, illetve a virágos kőris és a molyhos tölgy kisebb-nagyobb arányú előfordulása. A 

cserjeszintjük meghatározó faja a húsos som, máskor sziklai cserjék (madárbirs fajok, szirti gyöngyvessző) a 

jellemzőek. A gyepszint többnyire jól fejlett, összetétele változó. Egyes típusokban gyakoriak a kora tavaszi 

hagymás-gumós növények és sok a nitrogénkedvelő faj. Más esetekben a gyepszintet száraz gyepfajokkal 

kiegészülő száraz és fényigényes erdei fajok uralma jellemzi. Szélsőséges termőhelyük érzékeny a 

fakitermelésre. 

Sziklai és a törmeléklejtő-erdők: 

Többnyire a bükkerdők övében alakulnak ki. Edafikus vagy mezoklimatikus okok miatt azonban a bükk 

visszaszorul vagy letörpül és helyére más fafajok, pl. nagylevelű hárs, magas kőris, hegyi juhar, korai juhar, 

hegyi szil, gyertyán és kocsánytalan tölgy hatolnak be. Meredek oldalakon, sziklaletöréseken jelennek meg. 

Szélsőséges termőhelyük nagyon érzékeny a fakitermelésre. 

Szurdokerdők: 

Magas páratartalmú, nedves, felszíni vízszivárgásos, hűvös völgyek meredek oldalain, vagy mélyén, völgyalji 

helyzetben, sziklakibúvásos, törmelékes helyeken alakultak ki. Lombkoronaszintjüket hegyi juhar, magas kőris, 

bükk, korai juhar és hegyi szil alkotja, gyepszintjükben főleg a bükkösök jellemző növényei jelennek meg. 

Cserjeszintjük fejletlen. 

4.1.6.3. Extrazonális karsztbokorerdők: 

A Dunántúli középhegységben, többnyire mészkő vagy dolomit alapkőzeten, déli vagy délies kitettségben 

kialakuló, szubmediterrán elemekben gazdag, extrazonális társulások. Letörpült (2-8 m) fákból álló erdőfoltok, 

melyek sztyepprétekkel és sziklagyepekkel váltakoznak. A szukcessziós folyamat előrehaladásával, illetve a fák 

elöregedésével az erdő és gyepfoltok egymásba kölcsönösen átalakulnak. Mikroklímájuk nagyon meleg, száraz. 

A lombkoronaszintet elsősorban a molyhos tölgy, és mellette a virágos kőris és berkenyefajok alkotják. A 

cserjeszintjük fajokban nagyon gazdag, legfontosabb faja a cserszömörce. 

Az Északi-középhegységre jellemző hasonló megjelenésű extrazonális erdőtársulásaink a sajmeggyes-molyhos 

tölgyes bokorerdő, az andezitmagyarperjés tölgyes és a melegkedvelő tölgyes. 

2. 4.2. Az erdők természetvédelmi szempontú 
értékelésének szempontjai 

2.1. 4.2.1. Természetesség 

A természetesség kritériumainak az erdőkben zajló természeti folyamatok szabad érvényesülését és az e 

folyamatok által kialakított jellemzők meglétét tekintjük. A természetes erdő az erdei életközösségek teljes 

spektrumának nyújt folyamatos életteret, és lehetővé teszi az erdőfejlődés különböző szukcessziós fázisainak 

tér- időbeli dinamikáját, az alkotó elemek evolúciós fejlődését. Stabilitása magas, mert a sokszínűség miatt 

viszonylag gyorsan képes reagálni a környezeti változásokra, illetve meg vannak benne, mint rendszerben az 

alternatív válaszreakciók. A természetesség az ember által bolygatott termőhelyeken is értelmezhető, hiszen a 

termőhely- és őshonosság, a szerkezeti mutatók, az ökológiai folyamatok megléte mindenütt értékelhető. Egy-

egy termőhelyhez több természetes erdőkép is tartozik amely folyamatos változásban van a szukcessziós és 

regenerációs fázisok, ciklusok egymásutánisága miatt. A természetességnek külön-külön indikátor mutatói 

vannak táj, illetve állomány szinten vizsgálva. 
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A természetesség a természetvédelmi megítélés szempontjából alapvető prioritás, azonban a következőkben 

megemlített mutatók is fontos indikátorok. 

2.2. 4.2.2. Eredetiség 

Az eredetiség mindenféle emberi beavatkozást nélkülöző természetességnek fogható fel. Napjainkban ilyen 

állapotú terület gyakorlatilag nincs, hiszen az őserdőként nyilvántartott területeket is érintik az antropogén 

hatások, ha nem is közvetlen módon, de közvetetten mindenképpen pl. a talajvízen, felszíni vizeken, légköri 

hatásokon keresztül. Ezért leginkább csak legalább minél több elemének eredetisége a kívánatos. 

2.3. 4.2.3. Sokféleség 

A biológiai sokféleségnek minden szintje fontos, így a genetikai, a taxon és az ökológiai diverzitás egyaránt. 

Ugyanakkor a sokféleség megítélése, pl. a fajszám tekintetében mindenképpen óvatosságot igényel, hiszen pl. az 

emberi hatásra megjelenő tájidegen fajok eleinte növelhetik a fajszámot, de ez a típusú sokféleség növekedés 

semmi esetre sem kívánatos. A sokféleség, a komplexitás egy rendszer, legyen az egy erdei ökoszisztéma 

stabilitását, alkalmazkodóképességét növeli, de csak ha a megfelelő elemek szintjén valósul meg (pl. őshonos és 

termőhely honos fajok gazdagsága, természetes állománystruktúra részét képező strukturális sokféleség, stb.). 

2.4. 4.2.4. Ritkaság 

Alapvetően a fajokkal kapcsolatban vizsgálják, de értelmezhető erdőtársulások, erdőtípusok, erdőalakok, 

szukcessziós és regenerációs jelenségek, erdőszerkezeti elemek, vagy akár erdőhasználati, erdőgazdálkodási 

módok tekintetében is. A ritkaság megítélésénél szintén fontos óvatosnak lenni, mert a ritkaság lehet eredendő 

tulajdonság, pl. egy evolúciós alkalmazkodás is (ritka fajra nem „érdemes” specializálódni, ezért a fitofágok 

elleni védekezésnek egyik módja lehet adott növényfaj ritka volta is). Ugyanakkor természetvédelmi megítélés 

szempontjából a ritkaság, legyen annak bármilyen oka, mindenképpen több elővigyázatosságot igényel, mert 

könnyebben kerülhet veszélybe. 

2.5. 4.2.5. Veszélyeztetettség 

Megítélése nem csak faji, hanem társulás szintjén is lehetséges. Fajok esetében azt értjük alatta, hogy adott 

területen a populációk milyen messze vannak a kipusztulástól. Az erdőtársulások esetében a meglévő 

állományok megsemmisülésének valószínűsége, illetve az állományokban végbemenő eljellegtelenedés képezi a 

veszélyeztetettség megállapításának alapját. Általánosságban véve leginkább az öregedési, összeroppanási 

fázisokra jellemző erdei fajok, az árvizeknek mint gyakori természetes bolygatási hatásnak kitett erdők fajai, 

valamint a szélsőséges termőhelyi adottságok között található erdők fajai vannak a leginkább veszélyeztetett 

helyzetben. A magasabbrendű növények közül az erdei fajok több mint 25 %-a, a természetszerű erdőtársulások 

összessége veszélyeztetett valamilyen mértékben. 

2.6. 4.2.6. Helyreállíthatóság 

Azt fejezi ki, hogy különböző beavatkozásokkal a teljesen elpusztított, vagy erősen leromlott állapotból milyen 

eséllyel lehet egy közbülső jobb, vagy egy az eredetivel megegyező állapotba hozni az adott életközösséget. Az 

emberi ilyen célú beavatkozástól mentesen is létezik „öngyógyító” képessége az életközösségeknek, ezt a 

folyamatot nevezzük regenerációnak, és a képességet regenerációs képességnek, potenciálnak. A helyreállítási 

tevékenységek is akkor lesznek igazán sikeresek, ha nem helyettesíteni, hanem használni, erősíteni akarják a 

természetes regenerációs folyamatokat. 

2.7. 4.2.7. Jellemzőség és sajátosság 

A jellemzőség általánosabb, megkülönböztetésre kevésbé alkalmas, míg a sajátosság egyedibb, elkülönítésre 

alkalmas tulajdonság. Például a zselici bükkösökre jellemző az ezüst hárs jelenléte, a zempléni-hegységi cseres-

tölgyesek pedig sajátossága a cser hiánya. Vagy táj szinten például a Nyugat-Dunántúlra jellemző a 

szelídgesztenye megjelenése, a Tiszántúlnak pedig sajátossága a közönséges boróka hiánya. 

3. 4.3. Az erdődinamikai folyamatok 

A természetes erdők megújulása során két egymáshoz kapcsolódó ciklust lehet elkülöníteni. 
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A nagy erdőciklust természeti katasztrófák, havária szerű események váltják ki. Az általuk okozott változások 

drasztikusak, a regenerálódás akár évszázados időléptékű is lehet, gyakorlatilag egy a klimax erdőtársulás újra 

kialakulását jelentő, a pionír jellegű fajoktól induló szukcessziós sor végbemenetelét jelenti. 

A kis erdőciklus időléptéke és területi kiterjedése, a zavaró hatás intenzitása is alacsonyabb. Gyakorlatilag a 

természetes erdő esetében a térben és időben heterogén módon megjelenő lékesedést (egy vagy néhány fa 

kidőlése), majd a lékek újulat általi befoltozódását, és ez által hosszú időtávot tekintve az erdőterület folyamatos 

megújulását jelenti úgy, hogy az egyes felújulási fázisok időben folyamatosan jelen vannak, csak térben 

mozaikoltan fordulnak elő. Ennek a lékdinamikának köszönhetően a természetes erdő sajátos horizontális 

szerkezettel, néhány fahosszúságnyi foltokból állva jellemezhető. 

Ezek az erdődinamikai jelenségek a különböző termőhelyi adottságok között eltérő sebességűek, egy ártéri 

ligeterdő megújulási ideje töredéke lehet egy száraz termőhelyi adottságok közötti bokorerdőének. 

A napjainkban általános erdőgazdálkodási módok gyakorlatilag minden szinten homogenizálják, egyszerűsítik a 

természetes viszonyokat, a kis területű természetes bolygatást nagy területű mesterséges bolygatási hatásokra 

cserélik, és a beindulni akaró természetes erdődinamikai folyamatok ellen dolgoznak. 

4. 4.4. A természetes erdők főbb jellemzői 

A fentebb vázolt természetes erdődinamikai folyamatok tanulmányozható, és természetvédelmi célú kezelések 

során elérendő célként meghatározható folyamat- és állapotjellemzőket alakítanak ki. 

A természetes erdők tájléptékű jellemzői: 

• Összefüggő erdős területek megléte 

• Tájléptékű mozaikosság = erdőtársulás-diverzitás 

• Természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülése 

• Zárt erdőhöz kötődő, ritka fajok jelenléte 

• Erdőszegélyek kialakulása 

• Nagyvad-károsítás elviselhető mértéke 

Állomány- vagy azon belüli jellemzői: 

• Elegyesség = fafajdiverzitás 

• Vegyeskorúság = kordiverzitás 

• Inhomogén záródás, többszintű faállomány = strukturális diverzitás 

• Tájidegen fa- és cserjefajok hiánya vagy csekély mértékű jelenléte 

• Nagyméretű, idős fák, hagyásfák, hagyásfa-csoportok megléte 

• Odvas fák, lábonszáradt fák, facsonkok jelenléte 

• Elhalt, korhadó faanyag (holtfa) megléte 

• Pionír fajok egyedeinek, csoportjainak jelenléte 

• Erdei cserjefajok előfordulása 

• Invazív, adventív és gyomfajok hiánya vagy csekély mértékű fellépése 

• Háborítatlan alom- és humuszos szint 

• Természetes újulat megjelenése 
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• Összeroskadó erdőfoltok 

• Lékek kialakulása 

• Mikroélőhelyek sokfélesége 

Összességében elmondható, hogy a természetes erdők állományzáródása változó, mozaikos, míg a kezelt erdőké 

többé-kevésbé egyenletes. Az állomány szintezettsége előbbi esetben összefolyó, sok szinttel jellemezhető, míg 

a kezelt erdőnél a kevés szint is elkülönülő. A természetes erdő állományképét a sokszínűség jellemzi, 

meghatározóak a nagyméretű fák, sok a holtfa, a korosztályok többé-kevésbé egyenletes eloszlásban vannak 

jelen, a fafajok száma sok és összességében az erdő heterogén képet mutat. A kezelt erdőknél a homogenitás a 

jellemző kép, amelyet az egy-két gazdaságilag hasznosított fafaj egyetlen korosztálya határoz meg, és alig 

találunk benne holt fát. 

5. 4.5. A hazai erdőfelújítási módok 
természetközelisége 

A hazánkban általánosan alkalmazott erdőfelújítási eljárások közül a leginkább természetközelinek, a 

természetes erdőkép kialakulása, megtartása szempontjából leginkább elfogadhatónak, nem természetesnek, de 

legalább természetközelinek a szálalást, szálalóvágást tekinthetjük, különösen akkor, ha a természetes fellazulási 

formákhoz legalább részben hasonlító pontból induló (csoportos szálalóvágás és csoportos szálalás) bontáson 

alapulnak. A fokozatos felújítóvágás rövid (elméletben 3-15 éves) ciklusideje miatt is távol áll a természetes 

felújulási módtól. A sajnos kiterjedten használt tarvágás és tarvágásos felújítóvágás minden tekintetben távol áll 

a természetes, de még a természetközeli folyamatoktól, eljárásoktól is. A lékes tarvágásos felújítóvágás kis 

területi kiterjedés esetén imitálja ugyan a katasztrófahelyzetek utáni pionír fafajokkal történő benépesülés 

természetes folyamatát, de ehhez a gyakorlatban alkalmazotthoz képest nagyságrendekkel kisebb kiterjedésben 

és gyakoriságban kellene csupán alkalmazni. 

6. 4.6. A természetközeli erdőgazdálkodás és a 
természetvédelmi erdőkezelés 

A természetközeli erdőgazdálkodás során jellemzően használjuk az ökológiai folyamatokat, amelyek 

segítségével elegyes, állékony, produktív állományokat igyekszünk létrehozni, és a gazdasági haszonvétel 

biztosítására az erdőfejlődés záróstádiumát fenntartani. 

A természetvédelmi erdőkezelés során nem használjuk, hanem védjük a természetes ökológiai folyamatokat, 

annak célzatával, hogy természetes erdőtársulások állományait tartsuk meg, vagy állítsuk helyre. Nem cél 

csupán a záró fejlődési állapot fenntartása, hanem az erdei életközösség rendszerek dinamikájának a megtartása 

a fontos, ami magában foglalja az erdőfejlődés összes szukcessziós fejlődési stádiumának és regenerációs 

fázisának az idő és térbeli dinamikával rendelkező heterogén, egyidejű meglétét. 

7. 4.7. Az erdőkezelés, -fenntartás, -használat 
természetvédelmi prioritásai 

Az erdőket a használati cél alapján differenciálhatjuk, és ez alapján alapvetően négy féle erdőfenntartási módot 

különböztethetünk meg: 

• Be-nem-avatkozás 

• Ültetvényszerű fatermesztés 

• Természetközeli erdőgazdálkodás 

• Természetvédelmi erdőkezelés 

A XXI. század európai viszonyai között a be nem avatkozás módszere az esetek jelentős részében nem jelent 

megoldást, a legalább közvetett módon érvényesülő antropogén zavarás miatt valamilyen mértékű 

beavatkozásra általában szükség van. Ez alól kivételt képezhetnek a nagy kiterjedésű őserdők, 
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erdőrezervátumok, ezek azonban összességében sajnos csak kis területet tesznek ki, bár a folyamatok 

megismerése szempontjából nélkülözhetetlen jelentőségűek. 

Beavatkozás-mentes, erdőgazdálkodással vagy erdőkezeléssel nem érinthető erdőterületek, pl. 

erdőrezervátumok magterületei esetén követendő eljárás. Itt egyértelmű cél a természetes erdődinamikai 

folyamatok működésének az elérése. 

Védett természeti területek erdei esetén a cél a természetes folyamatokon alapuló természetvédelmi erdőkezelés 

megvalósítása, és ennek segítségével faj- és szerkezetgazdag, stabil, természetszerű erdőállományoknak a 

fenntartása. 

Ezeken a területeken A 96/LIII-as Természetvédelmi törvény előírásai kell, hogy érvényesüljenek: 

• 33. § (1) Fokozottan védett természeti területen lévő erdőben erdőgazdálkodási beavatkozás csak a 

természetvédelmi kezelés részeként, a kezelési tervben [36. § (3) bekezdés] foglaltakkal összhangban 

végezhető. 

• (2) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a teljes talaj-előkészítést és a vágásterületen az 

égetést. 

• (3) Védett természeti területen lévő erdőben, a kezelési tervben foglaltakkal összhangban 

• a) erdőnevelést a természetes erdőtársulások fajösszetételét és állományszerkezetét megközelítő, 

természetkímélő módszerek alkalmazásával, 

• b) erdőfelújítást a termőhelynek megfelelő őshonos fajokkal és - az (5) bekezdés a) pontja kivételével - 

természetes felújítási (fokozatos felújító vágás, szálalás, szálaló vágás) módszerekkel kell végezni. 

Védett természeti területen erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon és a 

termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető. 

• (4) Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelést vegetációs időszak alatt csak, természetvédelmi 

kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben, a természetvédelmi hatóság 

engedélyével lehet végezni. 

• (5) Védett természeti területen lévő erdőben 

• a) tarvágás csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes felújulásra nem képes állományokban - 

összefüggően legfeljebb 3 hektár kiterjedésben - engedélyezhető, 

• b) a fokozatos felújítást követő végvágás összefüggő kiterjedése az 5 hektárt nem haladhatja meg, 

• c) a végvágással, illetve tarvágással érintett erdőterülethez kapcsolódó állományrészekben további 

végvágásra, illetve tarvágásra csak akkor kerülhet sor, ha a korábban véghasznált területen az erdőfelújítás 

befejeződött. 

• (6) A (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott tar-, illetve végvágás kiterjedése növényegészségügyi 

okból és az újulat fennmaradása érdekében, vagy természetvédelmi indok alapján kivételesen meghaladhatja 

az ott meghatározott területnagyságot. 

• (7) Védett természeti területen lévő, nem őshonos fafajokból álló erdőben a természetközeli állapot 

kialakítására a pótlás, az állománykiegészítés, az erdőszerkezet átalakítása, a fafajcsere, az elegyarány-

szabályozás és a monokultúrák felszámolása útján kell törekedni. 

• (8) Véghasználat a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel csak a biológiai vágásérettséghez közeli 

időpontban végezhető. 

A nem védett természeti területeken figyelembe kell venni az erdőgazdálkodás érdekeit is, így természetvédelmi 

erdőkezelés helyett a természetszerű erdőgazdálkodás alkalmazása kell legyen a cél. Ez a természetes 

folyamatokat felhasználó, faj- és szerkezetgazdag, stabil, gazdaságilag hasznosítható erdőállományok 

kialakítását, megőrzését célzó tevékenység. Lehetőség szerint szálalást, szálalóvágást kell alkalmazni, a 

gazdasági szempontból jelentéktelen területeken (mészkedvelő erdők, szikladomborzatú erdők, erdőssztyepp-

erdők, bokorfüzesek, patak menti ligeterdők, nyír- és fűzlápok) a természetvédelmi erdőkezeléshez hasonló 
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módon kell eljárni. A felújításokat, telepítéseket őshonos és termőhely honos fafajokkal kel végezni, 

idegenhonos fafajt csak elegyként szabad alkalmazni, és csak akkor ha az elkerülhetetlen a gazdaságosság 

növelése érdekében, azzal a további kitétellel, hogy invázióra hajlamos fa- vagy cserjefaj ekkor sem 

alkalmazható. 

Kultúrterületek faállományai esetén alkalmazható az intenzív erdőgazdálkodás, az ültetvényszerű fatermesztés, 

azzal a kitétellel, hogy ahol csak lehetőség vanrá, ott el kell mozdulni minél nagyobb mértékben a 

természetszerű erdőkép, a természetszerű erdőgazdálkodás irányába. Ez legalább az invazív fajok mellőzését, az 

őshonos fajok alkalmazását, az elegyességre való türekvést kell jelentse. 
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