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Natura 2000 kijelölés, felmérések 

A korábbi hazai gyakorlattól eltérő kijelölés jelentős 
arányban érintett nem védett területeket 
(kijelölés hibái: Farkaserdő) 



Erdőterületek: Véghasználat 
módja: tarvágás – fokozatos 

felújító vágás  
 
 
 
 

végeredmény… 



Elvárás a megfelelő mértékű 
idős állomány fennmaradása! 



Cserjésedett rét, spontán erdősülő területek 
hasznosításával kapcsolatos kérdések 

Fenntartási tervben szereplő gyep spontán erdősülése 
esetén van-e lehetőség a „talált erdő” felvételét 
megakadályozni? 
Somogyban kitisztított akácos-bálványfás terület eredeti 
fafajjal történő helyreállítását írták elő!!! 



Gazdálkodókkal folytatott személyes egyeztetéseken 
felmerült főbb kérdések  

1.tápanyag utánpótlás kérdése kaszálókon 
 
2. 5-10 % kaszálatlan gyeppel kapcsolatos kérdések (célja, elhelyezkedése, a 
maghagyás időtartama) 
 
3. cserjésedett rét hasznosításával kapcsolatos kérdések 
 
4. művelési ág váltással kapcsolatos kérdések 
 
5. kaszálás bejelentés technikai problémái (email?, időjárás felülírhatja az időpontot) 
 
6. vegyszer használatának kérdése gyomok visszaszorítására 
 
7. Nem megfelelő vízgazdálkodás, vízelvezetés kérdése. 
 
8. Túl nagy vadállomány 
 
                                                    Több esetben összecseng a veszélyeztetőkkel! 



Veszélyeztető tényezők 

- gazdálkodásból adódó (pl. gyepfeltörés, túllegeltetés, helytelen kaszálás) 

- gazdálkodástól független (inváziós növények, szárazodás) 

- helytelen vízgazdálkodás (vízelvezetés, kiszárítás, vízfolyások 
szabályozása) 

- helytelen vadgazdálkodás (túltartott vadállomány, szórók elhelyezése) 

- helytelen erdőgazdálkodás (tarvágás, idegenhonos fafajok) 

- beépítés, nyomvonalas létesítmények stb. 



1. tápanyag utánpótlás kérdése kaszálókon 
 

-Trágyázás tilalma a kaszálókon a gazdáknál 
mint természetvédelmi „marhaság” jelenik meg 



Natura 2000 fenntartási tervek készítése 
Honlap: www.bfnp.hu       zalanatura2000@gmail.com 

-5-10 % kaszálatlan gyeppel kapcsolatos kérdések (célja, 
elhelyezkedése, a meghagyás időtartama) 
 
 
 
 

-MVH előírások nincsenek összhangban a természetvédelmi 
elvárásokkal pl.: 
-Nem érinthet a felhagyott terület szomszédos blokkot. 
-Nem tiszta, hogy meddig kell fennhagyni (1 hónap, ősz, 
tavaszig…) 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket 

•   


	Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.
	Natura 2000 kijelölés, felmérések
	Erdőterületek: Véghasználat módja: tarvágás – fokozatos felújító vágás �����végeredmény…
	Elvárás a megfelelő mértékű idős állomány fennmaradása!
	Cserjésedett rét, spontán erdősülő területek hasznosításával kapcsolatos kérdések
	Slide Number 6
	Veszélyeztető tényezők
	1. tápanyag utánpótlás kérdése kaszálókon�
	Slide Number 9
	Köszönöm megtisztelő figyelmüket

