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ÖSSZEFOGLALÁS 

A 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 
(Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) élőhelytípus az élőhelyvédelmi 
irányelv (92/43/EGK) védelme alatt áll, és az általában a Festuco-Brometea 
növényszociológiai osztályhoz sorolt gyeptársulások széles körét foglalja magában. 
Elsődleges fontosságú élőhelynek minősül, ha fontos orchidea-lelőhely. 

E cselekvési terv célja, hogy iránymutatást nyújtson az élőhely kedvező védettségi 
helyzetének fenntartásához és helyreállításához szükséges intézkedésekhez az EU egész 
területén. Címzettjei mindazok, akik érdekeltek és érintettek ezen élőhelytípus 
megőrzésében és kezelésében, ideértve a kormányzati és nem kormányzati szervezeteket, 
a helyi közösségeket és érdekelt feleket, élőhelyekkel foglalkozó szakembereket stb. 

A meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik szinte az 
egész európai kontinensen jelen vannak, a síkságtól a hegyvidékig. A legnagyobb 
fajgazdagságú európai növényközösségek közé tartoznak, és számos védett faj (növények, 
madarak, rovarok és más gerinctelenek, hüllők és emlősök) számára kulcsfontosságú 
élőhelyek. E gyepterületek kiemelt fontosságúnak tekintendők a vadon élő beporzó fajok, 
például lepkék, vadméhek vagy zengőlegyek, valamint más ritka vagy védett fajok védelme 
szempontjából. Sokféle előnyt és ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a 
szén-dioxid-tárolást és a talajerózió megelőzését. 

A legtöbb állomány másodlagos eredetű, a korábbi termofil erdők helyébe lép, és a korábbi 
külterjes legeltetési és/vagy kaszálási rendszerek terméke. A legeltetés nélkül is állandónak 
tűnő gyepterületek kisléptékű természetes állományai ott fordulnak elő, ahol az erdők 
edafikus tényezők miatt nem tudnak növekedni, pl. a sziklás kibúvásokat körülvevő nagyon 
sekély talajokon, vagy meredek lejtők instabil talaján, gyakran száraz mikroklimatikus 
helyzetekkel kombinálva. Közép-Európában e gyepterületek egy része a korai holocén 
sztyeppék maradványa. 

A száraz gyepek ezen osztálya rendszerint száraz, jó vízelvezetésű és tápanyagszegény 
talajokon található, a semlegestől a lúgosig.  

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján a tagállamok által 2013-ban benyújtott 
jelentések szerint1 az ehhez az élőhelytípushoz bejelentett uniós összterület 2013-ban 
mintegy 17 000 km2 volt, a védettségi helyzet valamennyi biogeográfiai régióban 
kedvezőtlen és a terület nagysága a kiterjedés nagy részén csökkenő tendenciát mutat. Az 
élőhely összességében leromlott, és a jövőbeli kilátások értékelése szerint várhatóan 
folytatódik majd a leromlása. 

Az élőhely területének több mint fele (57%) a Natura 2000 hálózat része – a 4 437 terület 
nagysága összesen mintegy 9 700 km2. A hálózaton belüli védettségi helyzet jobbnak tűnik, 
mint a Natura 2000 területeken kívül. 

Az e gyepek visszaszorulásához és leromlásához vezető fő veszélyek és nyomások a 
következők: 

                                                 
1 Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján a tagállamok által 2013-ban benyújtott jelentések szerint. 
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 A gyepkezelés megszűnése. Az élőhely nagy részén gyorsuló ütemű területvesztést 
okoz a legeltetés eltűnése, mivel gazdaságilag gyakran fenntarthatatlan és ezért 
felhagynak vele, a területen pedig ezt követően a szukcesszió folyamata érvényesül.  

 Egyes területeken túllegeltetés is előfordulhat, ami negatív hatással van erre az 
alacsony tápanyagszinthez alkalmazkodott élőhelytípusra.  

 Kiterjedésének egyes részein az élőhelyet a légköri nitrogén lerakódása fenyegeti. 

 Az inváziós növényfajok behurcolása és elterjedése szintén veszélyt jelenthet, és 
gyakran egyéb tényezők, például a felhagyás vagy az eutrofizáció következménye.  

 A földhasználat megváltoztatása – például a szántóterületté való átalakítás vagy az 
infrastruktúra és a kőbányák fejlesztése – az élőhely elvesztését és feldarabolódását 
okozhatja. A beszámolók szerint ennél az élőhelytípusnál az agglomerációkhoz közeli 
területek, pl. a falvak és városok környezetének urbanizációja is oka az 
élőhelyvesztésnek.  

 Az élőhelyek feldarabolódása és az élőhelyek folytonosságának csökkenése egyes 
országokban az ezt az élőhelytípust fenyegető veszélynek tekinthető, olykor tipikus 
rovarfajok, például a száraz gyepek lepkéinek súlyos pusztulása mellett. 

E gyepeket általában külterjes legeltetés vagy kaszálás útján végzett rendszeres kezeléssel 
kell fenntartani.  

A szükséges megőrzési intézkedések fenntartást, helyreállítást és újjáélesztést foglalnak 
magukban, az adott területen található gyepterület állapotától függően. 

A kedvező terület, szerkezet és funkciók visszanyeréséhez a gyepterületek leromlással vagy 
visszaszorulással érintett részein helyreállítási intézkedések szükségesek.  

Mivel a féltermészetes gyepterületek megőrzéséhez rendszeres kaszálásra vagy 
legeltetésre van szükség, ezen élőhelyek megőrzése és kezelése főként az EU közös 
agrárpolitikáján keresztül finanszírozható. Mind az I. pillér (a mezőgazdasági tevékenység 
fenntartását célzó közvetlen kifizetések, ökorendszerek és az állandó gyepterületek 
megőrzését biztosító kapcsolódó szabályok), mind a II. pillér (vidékfejlesztési intézkedések) 
hasznos a gyepek kezelésének támogatásához.  

A legtöbb uniós országban különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a 
gyepkezelés legfontosabb finanszírozási forrása, többek között agrár-környezetvédelmi 
intézkedések, a mezőgazdasági termelőknek az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 
képzése és helyreállítási beruházások révén. Több uniós országban strukturális alapok, 
főként az ERFA felhasználásával történik a gyepek helyreállítása és kezelése.  

El kell azonban ismerni, hogy eddig a LIFE program jelentette az élőhelytípus 
helyreállításának fő finanszírozási forrását. 

E cselekvési terv átfogó célja, hogy közép- és hosszú távon biztosítsa az élőhelytípus 
kedvező védettségi helyzetének fenntartását és helyreállítását. 

A fenti átfogó cél eléréséhez szükséges konkrét célkitűzéseket és kulcsfontosságú 
intézkedéseket a következő oldalakon látható cselekvési keret ismerteti. 

E dokumentum alábbi szakaszaiban részletesebb információk találhatók ezen élőhelytípus 
állapotáról és megőrzési célú kezeléséről, ideértve a cselekvési keretet alátámasztó 
kulcsfontosságú ajánlásokat is.   

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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CSELEKVÉSI KERET 
 
A cselekvési keret az uniós cselekvési terv célkitűzéseit és kulcsfontosságú intézkedéseit 
ismerteti. Alapját az élőhelytípus diagnózisa, ökológiai követelményei, jellemzése és 
tagállamok által jelentett védettségi helyzete, a veszélyek és nyomások, a megőrzési célú 
kezelés tapasztalatai és más lényeges információk képezik, amelyeket részletesebben e 
dokumentum megfelelő szakaszai ismertetnek. 
 
A cselekvési terv átfogó célja  

Az élőhelytípus kedvező védettségi helyzet melletti fenntartásának és helyreállításának 
biztosítása közép- és hosszú távon (2030-ig, illetve 2050-ig), valamint kedvező jövőbeli 
kilátások biztosítása a veszélyekkel és nyomásokkal szemben. 
 
Az élőhely közép- és hosszú távú megőrzésének biztosítására irányuló konkrét 
célkitűzések 

1. A 6210 élőhely további csökkenésének megállítása és állapotromlásának megelőzése a 
fennmaradó élőhelyterületek megfelelő kezelésének biztosításával. 

2. A 6210 megőrzési célkitűzéseinek biogeográfiai és nemzeti szintű megállapítása a 
kedvező védettségi helyzet hosszú távú eléréséhez, továbbá annak biztosítása, hogy a 
különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó területi szintű megőrzési 
célkitűzések összhangban legyenek ezekkel a magasabb szinteken meghatározott 
célkitűzésekkel. 

3. A 6210 megőrzési intézkedések megállapítása és végrehajtása, ideértve az élőhelyek 
helyreállítását is, a meghatározott megőrzési célkitűzések biogeográfiai, nemzeti és 
területi szinten történő elérése érdekében.  

4. Az ökológiai folytonosság biztosítása a 6210 élőhely kiterjedésén belül, többek között 
a Natura 2000 hálózaton kívüli területek helyreállítása útján, a biogeográfiai és nemzeti 
szintű megőrzési célkitűzésekkel összhangban. 

5. A 6210 élőhelyre vonatkozó ismeretek, védettségi helyzetfelmérés és megfigyelési 
rendszerek javítása. 

6. Az élőhelyvédelmi cselekvési terv végrehajtásának előmozdítása, a 6210 élőhely 
védelmével és kezelésével kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok terjesztése és 
megosztása. 

 
Az alábbi táblázatban láthatók az e célkitűzések eléréséhez szükséges kulcsfontosságú 
intézkedések a szükséges eszközökkel és inputtal, a földrajzi hatállyal, a feladatkörökkel és 
a végrehajtás javasolt ütemezésével együtt. 
 
Az intézkedések végrehajtására vonatkozó további iránymutatásokat és részleteket e 
cselekvési terv különböző szakaszai tartalmazzák, a cselekvési keretben foglaltak szerint. 
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CSELEKVÉSI KERET – UNIÓS ÉLŐHELYVÉDELMI CSELEKVÉSI TERV – A 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) kedvező védettségi helyzetéhez 

KVH = kedvező védettségi helyzet, KAP = közös agrárpolitika, TÁ = tagállam, N = nitrogén 

1. célkitűzés: A 6210 élőhely további csökkenésének megállítása és állapotromlásának megelőzése a fennmaradó élőhelyterületek megfelelő 
kezelésének biztosításával 
Kulcsfontosságú intézkedések  Szükséges tevékenységek, eszközök és input Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

1.1 A külterjes gazdálkodási 
rendszerek és gyakorlatok 
támogatása, amelyek biztosítják 
az élőhely megfelelő kezelését és 
fenntartását (megfelelő 
legeltetési és kaszálási 
rendszerek) elegendő 
finanszírozással (lásd e 
dokumentum 5.1., 5.2. és 
7.2. szakaszát). 

– Az élőhelyvesztés kockázatainak felmérése és 
jelentéstétel a várható potenciális veszteség 
mértékéről és annak kezelési módjáról. A felhagyás, az 
intenzívebbé válás vagy az élőhelytípushoz 
alkalmatlan kezelés által fenyegetett élőhelyterületek 
azonosítása. 

– A kiemelt beavatkozási területek azonosítása és 
kijelölése az élőhely megőrzésére, a Natura 2000 
területeken belül és kívül. 

– A potenciális helyreállítási területek azonosítása az 
élőhelyvédelmi irányelv hatálybalépése óta 
bekövetkezett területvesztés ellensúlyozásához. 

– Annak biztosítása, hogy a KAP stratégiai terv 
finanszírozza a lényeges intézkedéseket, amelyeket 
az élőhelyvédelmi cselekvési terv határoz meg, 
különösen az azonosított kiemelt beavatkozási 
területeken.  

- Nemzeti és regionális agrár-környezetvédelmi 
rendszerek kidolgozása az élőhely jó állapotának 
fenntartása és a részvétel ösztönzése 
érdekében. 

- A gazdálkodási gyakorlatokból származó 
jövedelem növelésére irányuló intézkedések 
támogatása. 

Minden olyan 
terület, ahol jelenleg 
élőhely van vagy KVH 
szintre 
helyreállítható, 
különösen azon 
régiók/területek 
esetében, ahol az 
élőhelyet felhagyás 
vagy a gazdálkodási 
gyakorlat és a 
földhasználat 
megváltoztatása 
fenyegeti. 

Kifejezetten azokra a 
területekre 
alkalmazandó, ahol a 
fő veszélyek az 
alullegeltetéshez és a 
felhagyáshoz 
kapcsolódnak (pl. ES, 
IT, FR, DE). 

TÁ természetvédelmi és 
mezőgazdasági 
hatóságok. A KAP 
stratégiai tervek irányító 
hatóságai, 
vidékfejlesztési 
ügynökségek. 

Mezőgazdasági termelői 
szövetségek, helyi 
akciócsoportok. 

Rövid és középtávú 
intézkedések (a 
következő 2–5 éven 
belül), további 
hosszú távú 
helyreállítási 
intézkedésekkel 
(például kihalt fajok 
helyi 
visszatelepítésével). 
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- A juhlegeltetők és pásztorok támogatása a 
nagyragadozók támadásainak megelőzésére és 
a károk ellentételezésére. 

- A megfelelő intézkedéseket előmozdító 
tanácsadó szolgáltatások nyújtása. 

– Az állattartók és a legeltetést igénylő területek 
közötti jobb kapcsolatok elősegítése helyi hálózatok 
vagy más kommunikációs csatornák létrehozása és 
szükség esetén az állatállomány beszerzéséhez 
nyújtott támogatás útján. 

1.2 Mechanizmusok/eszközök 
kidolgozása az olyan 
földhasználat-változtatások 
elkerülésére, amelyek hatással 
lennének az élőhelyre a 
Natura 2000 területeken belül és 
kívül (lásd 3.4.1.). 

– A KAP keretén belül megfelelő nemzeti vagy 
regionális szintű szabályok (feltételesség, állandó 
gyepterületek, ökorendszerek stb.) megállapításával 
annak biztosítása, hogy ne vesszen el élőhely azon 
területekről, ahol van. 

– A tagállamok ösztönzése a KAP keretén belül 
környezetvédelmi szempontból érzékeny állandó 
gyepterületként kijelölt területek olyan bővítésére, 
hogy azok 100%-ban lefedjék az élőhelytípushoz 
tartozó területeket a szántás és a szántóterületté való 
átalakítás elleni védelem érdekében. 

– Információk terjesztése az élőhely, illetve 
eloszlásának és kritikus területeinek az élőhely 
megőrzésében és folytonosságában betöltött fontos 
szerepéről, valamint a földhasználat-változtatások 
lehetséges hatásai megfelelő felmérésének 
biztosítása. 

– Elővigyázatossági szabályok felvétele a KAP 
stratégiai tervbe (lásd 7.2.1.) annak biztosítására, 
hogy KAP forrásokból ne finanszírozzanak az 
élőhelyen az élőhelyre káros intézkedéseket, például 
a külterjes gyepterületek átalakítását vagy az intenzív 
földhasználati gyakorlatok népszerűsítését. 

TÁ természetvédelmi 
hatóságok. A KAP-
stratégiai tervek irányító 
hatóságai.  
 

Azonnali intézkedés 
(a következő év 
során). 
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– Annak biztosítása, hogy ne végezzenek 
újraerdősítést az élőhely megőrzése szempontjából 
fontos területeken. 

– Annak biztosítása, hogy ne legyenek gyakorlati vagy 
jogi akadályok a helyreállítás előtt, pl. a száraz 
gyepek kezelésének felhagyása miatti szukcessziót 
követően az erdőkre vonatkozó megőrzési vagy 
kompenzációs szabályok. 

1.3 Eszközök kialakítása az élőhelyre 
gyakorolt negatív hatások 
megfelelő felmérésének 
biztosításához, ideértve számos 
tevékenység és folyamatban lévő 
tevékenység, például az 
idegenforgalom és a szabadidős 
tevékenységek kumulatív 
hatásait is. 

 

– Az élőhely jelentőségéről, állapotáról és kritikus 
területeiről szóló információk terjesztése és 
elérhetővé tétele, valamint annak biztosítása, hogy a 
hatásvizsgálat és a tervek és projektek megfelelő 
értékelése kellően figyelembe vegye a Natura 2000 
területeken és a Natura 2000-en kívüli fontos 
területeken az élőhelyre meghatározott megőrzési 
célkitűzéseket (lásd 2.2. intézkedés). 

– A biológiai sokféleség terén olyan új mérséklési és 
kompenzációs mechanizmusok előmozdítása (vagy a 
meglévők adaptálása), amelyek megakadályozzák 
vagy mérséklik a 6210 élőhelynek a fejlesztések (a 
vidéki területek infrastruktúrája és a városszétfolyás) 
miatti csökkenését, és biztosítják az élőhely nettó 
nyereségét. 

A tagállamok 
hatásvizsgálatért (SKV és 
KHV) és megfelelő 
vizsgálatért felelős 
illetékes hatóságai (az 
élőhelyvédelmi irányelv 
6. cikkének 
(3) bekezdése). 

Azonnali intézkedés 
(a következő év 
során) 

1.4. Olyan intézkedések 
végrehajtása, amelyek 
biztosítják a nitrogénlerakódás 
jelentős csökkentését az élőhely 
előfordulási területein (lásd 
3.4.1.). 

– Az élőhely szempontjából kritikus területek 
azonosítása a nitrogénlerakódással és az 
eutrofizációval összefüggésben. 

– A mezőgazdaságból és más forrásokból származó 
NH3- és NOx-kibocsátások csökkentésére irányuló 
intézkedések végrehajtása. 

– A nemzeti kibocsátások csökkentéséről szóló 
irányelv ((EU) 2016/2284) NOx- és NH3-
határértékeinek végrehajtása. 

Minden olyan 
terület, ahol élőhely 
van, és amelyet 
potenciálisan érint a 
nitrogénlerakódás és 
az eutrofizáció, 
különösen egyes 
országok, pl. BE, CZ, 
LU, NL, UK és DE 
esetében. 

Természetvédelemért, 
mezőgazdaságért és 
szennyezéscsökkentésért 
felelős TÁ illetékes 
hatóságok. 

Középtávú 
intézkedések (a 
következő 5 év 
során). 
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– A levegőminőségre vonatkozó regionális és nemzeti 
szabályozások felülvizsgálata. 

– A levegőszennyezés csökkentése és szabályozása 
azzal a hosszú távú célkitűzéssel, hogy elkerüljék az 
ökoszisztéma tűrőképességét jelző kritikus 
terhelések/szintek túllépését.  

1.5. Az élőhelyterületek védelme az 
intenzív használatnak kitett 
határ menti területekről 
származó hatásokkal szemben. 

– Pufferzónák létrehozása az élőhely és az intenzívebb 
használatú gyepterület vagy szántóterület között a 
peszticidek és gyomirtó szerek elsodródásának 
megelőzése/csökkentése, a gyomok/inváziós fajok 
elterjedésének csökkentése stb. érdekében. 

A környező 
területekről 
származó vegyi 
anyagok és 
műtrágyák által 
valószínűleg érintett 
élőhelyterületek. 

A természetvédelemért 
és a mezőgazdaságért 
felelős tagállami illetékes 
hatóságok. 

Középtávú 
intézkedések (a 
következő 5 év 
során). 

 

2. célkitűzés: A 6210 megőrzési célkitűzéseinek biogeográfiai és nemzeti szintű megállapítása a kedvező védettségi helyzet hosszú távú 
eléréséhez, valamint annak biztosítása, hogy a különleges természetmegőrzési területekre vonatkozó területi szintű megőrzési célkitűzések 
összhangban legyenek ezekkel a magasabb szinteken meghatározott célkitűzésekkel  
Kulcsfontosságú intézkedések (lásd 
4.3. fejezet) 

Szükséges tevékenységek, eszközök, input és 
erőforrások 

Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

2.1. Megőrzési célkitűzések és 
stratégiai megközelítések 
meghatározása az élőhely 
védettségi helyzetének 
biogeográfiai és nemzeti szintű 
javítása érdekében (lásd 4.3.).  

– A kedvező referenciaértékek figyelembevétele (az 
5.1. intézkedés eredménye). 

– Az élőhely ökológiai sokféleségének elemzése, a 
jellegzetes közösségek és az élőhely sokféleségének 
megőrzése szempontjából fontos területek azonosítása 
EU-szerte. 

– A védettségi helyzetfelmérések (valamennyi 
paraméter) biogeográfiai és nemzeti szintű elemzése és 
felülvizsgálata. 

Valamennyi uniós 
biogeográfiai régió. 

Minden olyan uniós TÁ, 
ahol az élőhely 
található. 

Az élőhelytípushoz 
kijelölt összes 
Natura 2000 terület. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok. 

Biogeográfiai szintű 
munkacsoportok. 

Nemzeti szakértők. 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő két év 
során). 
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– A gyepterületek megőrzésére vonatkozó 
módszertanok, megközelítések és stratégiák megvitatása 
biogeográfiai szemináriumokon, a minden érintett 
ország szakértőit és vezetőit tömörítő munkacsoportok 
felállításával. 

2.2. Nemzeti megőrzési stratégiák vagy 
tervek kidolgozása az élőhelytípus 
megőrzésére és helyreállítására (pl. 
a gyepterületek megőrzésére 
irányuló stratégiák keretében).  

– Szükség esetén a terület, szerkezet és funkció javítását 
célzó helyreállítási igények, illetve a fő veszélyek és 
nyomások kezelési módjainak meghatározása. 

– A kiemelt cselekvési területek meghatározása 
regionális/nemzeti szinten, ideértve a helyreállításra 
szoruló elsődleges fontosságú Natura 2000 és egyéb 
területeket, ahol az élőhely elveszett/csökkent vagy 
állapotromlásnak van kitéve, így hozzájárulva a kedvező 
védettségi helyzet eléréséhez a biogeográfiai régióban, a 
Natura 2000 hálózaton belül és kívül egyaránt (lásd 
4.4. és 5.5.). 

– A 6210 élőhelymegőrzést támogató agrár-
környezetvédelmi csomagokra és egyéb rendszerekre 
vonatkozó műszaki előírások kidolgozása. 

Valamennyi uniós 
biogeográfiai régió. 

Minden olyan uniós 
tagállam, ahol az 
élőhely található. 

Az élőhelytípushoz 
kijelölt összes 
Natura 2000 terület. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok. 

Nemzeti szakértők. 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő két év 
során). 

2.3. A Natura 2000 területekre 
vonatkozó területi szintű megőrzési 
célkitűzések 
felülvizsgálata/megállapítása annak 
érdekében, hogy azok maximálisan 
hozzájáruljanak az élőhely kedvező 
védettségi helyzetének eléréséhez 
nemzeti, biogeográfiai és uniós 
szinten (lásd 4.4.). 

– Annak elemzése, hogy a Natura 2000 hálózat milyen 
szerepet tölt be az élőhelyhez biogeográfiai és nemzeti 
szinten meghatározott megőrzési célkitűzések 
elérésében. 

– Az egyes Natura 2000 területek relatív fontosságának 
elemzése az élőhely megőrzése szempontjából. 

– Amennyiben szükséges vagy helyénvaló, a Natura 2000 
területeken található ezen élőhelytípusra vonatkozó 
megőrzési célkitűzések felülvizsgálata vagy naprakésszé 
tétele. 

Valamennyi uniós 
biogeográfiai régió. 

Minden olyan uniós 
tagállam, ahol az 
élőhely található. 

Az élőhelytípushoz 
kijelölt összes 
Natura 2000 terület. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok. 

Natura 2000 
területek kezelői. 
A KAP stratégiai 
tervek irányító 
hatóságai, 
vidékfejlesztési 
ügynökségek. 

Mezőgazdasági 
termelői 

Rövid és 
középtávú 
intézkedés (a 
következő 2–5 év 
során). 

2.4. A Natura 2000 hálózaton kívüli 
stratégiai intézkedés 
meghatározása, figyelembe véve az 
élőhely hálózaton belüli 

– A feldarabolódás és a folytonosság kérdéseinek 
elemzése az élőhely kiterjedését tekintve (biogeográfiai 
és nemzeti szinten). 
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lefedettségét és a folytonosság 
kérdéseit (lásd 3.4.4., 4.3., 5.4., 5.9. 
és 6.3.). 

– A Natura 2000 területeken kívüli, az élőhely 
szempontjából fontos olyan területek azonosítása és 
nyilvántartása, amelyek hozzájárulnak a hálózat 
koherenciájához. 

szövetségek, helyi 
akciócsoportok. 

Nemzeti szakértők. 

3. célkitűzés: A 6210 megőrzési célkitűzéseinek megállapítása és végrehajtása, ideértve az élőhelyek helyreállítását is, a meghatározott megőrzési 
célkitűzések biogeográfiai, nemzeti és területi szinten történő elérése érdekében 
Kulcsfontosságú intézkedések Szükséges tevékenységek, eszközök, input és 

erőforrások 
Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

3.1 A biogeográfiai, nemzeti és területi 
szinten meghatározott megőrzési 
célkitűzések fényében konkrét 
megőrzési intézkedések 
megállapítása és végrehajtása, 
ideértve az élőhely helyreállítását 
azon területeken, ahol a 
6210 leromlott vagy eltűnt (lásd 
5.2. fejezet). 

– A kulcsfontosságú intézkedések azonosítása a 
Natura 2000 területeken belül és kívül. 
– Az élőhely kezelésére vonatkozó iránymutatások 
kidolgozása, tesztelése és végrehajtása, szükség esetén a 
regionális eltérések szerint. 
– Az élőhelyre vonatkozó megfelelő megőrzési 
intézkedések nemzeti vagy biogeográfiai (tagállami) 
szinten való megállapításának előmozdítása a 
Natura 2000 gazdálkodási tervekben vagy más 
gazdálkodási eszközökben, és mechanizmusok 
létrehozása a megvalósításukhoz. 
– Az élőhely megőrzése szempontjából kulcsfontosságú 
területek azonosítása és testreszabott gazdálkodási 
intézkedések végrehajtása a területeken. 
– A kiemelt élőhely-helyreállítási területek azonosítása 
és a helyreállítás megvalósíthatóságának felmérése.  
– Gyepterület helyreállítási tervek összeállítása és 
végrehajtása. 
– Helyreállítási és megőrzési intézkedések támogatása: 
agrár-környezetvédelmi és egyéb támogatási 
rendszerek, ideértve a beruházási kifizetéseket és a 
kollektív akciók támogatását a mezőgazdaságból 
származó jövedelem növelésére (a KAP I. és II. pillére és 
egyéb források). 

Megőrzési 
intézkedések: minden 
olyan terület, ahol az 
élőhely található. 

Élőhely helyreállítása: 
regionális/nemzeti 
szinten (eredeti 
kiterjedéshez) 
azonosított kiemelt 
cselekvési területek. 
Azon területek, ahol az 
élőhely a közelmúltban 
elveszett vagy 
leromlott. Különösen 
azon az országokban és 
régiókban, ahol az 
eredeti terület jelentős 
része elveszett. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok. 

A KAP stratégiai 
tervek irányító 
hatóságai, 
vidékfejlesztési 
ügynökségek. 

Mezőgazdasági 
termelők, helyi 
akciócsoportok 

Rövid és 
középtávú 
intézkedés (a 
következő 2–5 év 
során). 
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– Az élőhelynek a kiterjedési területén történő 
helyreállítására vagy megőrzésére irányuló, helyileg 
támogatott kisléptékű projektek előmozdítása. 

– Az eredmények megfigyelésének és értékelésének 
végrehajtása. 

3.2 Az élőhely újjáélesztése arra 
alkalmas területeken (lásd 5.3.). 

– Az élőhely újjáélesztésének megvalósíthatósági 
értékelése. 
– Egy gyepterület újjáélesztési terv szükség szerinti 
összeállítása és végrehajtása. Gyepterületi fajok szelektív 
betelepítése tőzeges oltóanyagok, magvetés, 
újratelepítés vagy zöld széna ráhordása útján. Regionális 
magok és vegetatív anyagok biztosítása a gyepterületek 
újjáélesztéséhez. 
– Technikai segítségnyújtás (talaj- és vegetációs 
szakértők, ökológusok stb.) az élőhely újjáélesztéséhez. 
– Újjáélesztési finanszírozás biztosítása: nemzeti és 
uniós források. 

Olyan országok és 
régiók, ahol az eredeti 
terület jelentős része 
elveszett és/vagy a 
feldarabolódást 
ellensúlyozni kell a KVH 
elérése érdekében. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok. 

Mezőgazdasági 
termelők, helyi 
akciócsoportok. 

Rövid és 
középtávú 
intézkedés (a 
következő 2–5 év 
során). 

 

4. célkitűzés: Az ökológiai folytonosság biztosítása a 6210 élőhely kiterjedésén belül, többek között a Natura 2000 hálózaton kívüli területek 
helyreállítása útján, a biogeográfiai és nemzeti szintű megőrzési célkitűzésekkel összhangban 
Kulcsfontosságú intézkedések Szükséges tevékenységek, eszközök, input és 

erőforrások 
Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

4.1. A biogeográfiai, nemzeti és területi 
szinten meghatározott megőrzési 
célkitűzések fényében egy program 
létrehozása a Natura 2000 
területeken kívüli zöld 
infrastruktúra megőrzésére, 
ideértve az élőhely helyreállítását a 
leromlott és elveszett területeken, 
amelyek fontosak az élőhely és a 
kapcsolódó fajok ökológiai 

– Az élőhely feldarabolódásának elemzése és a 
folytonosság szempontjából kritikus területek 
azonosítása.  

– A 2.4. intézkedés eredményei. A Natura 2000 
hálózaton kívüli terület szerepének elemzése a 
feldarabolódás csökkentése és az élőhelytípus 
folytonosságának javítása érdekében. 

– Stratégia, terv vagy program kidolgozása és 
végrehajtása az élőhelyterületek és a kapcsolódó fajok 
populációi közötti ökológiai folytonosság javítása 
érdekében. 

A folytonosság 
szempontjából fontos 
azonosított területek az 
egész élőhelyen és 
eloszlási területen, 
valamennyi biogeográfiai 
régióban. 
 
 
 

TÁ 
természetvédelmi 
hatóságok, EMVA 
és ERFA illetékes 
hatóságok. 

Mezőgazdasági 
termelők, helyi 
akciócsoportok, 
jelentős  
érdekelt felek. 

Nemzeti szakértők. 

Rövid és 
középtávú 
intézkedés (a 
következő 2–5 év 
során). 
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folytonosságának biztosításához 
(lásd 5.4.). 

4.2. A további feldarabolódás 
megelőzését szolgáló intézkedések 
végrehajtása az alkalmas területek 
fenntartása vagy helyreállítása 
útján. 

– A vonatkozó fenntartási és helyreállítási 
intézkedések végrehajtása az 1.1., 1.2., 1.3., 3.1. és 
3.2. intézkedés keretében. 

– Finanszírozás és támogatás biztosítása a 
feldarabolódás megelőzéséhez és a folytonosság 
javításához szükséges intézkedésekhez nemzeti és 
uniós forrásokból. 

 

5. célkitűzés: A 6210 élőhelyre vonatkozó ismeretek, védettségi helyzetfelmérés és megfigyelési rendszerek javítása  
 
Kulcsfontosságú intézkedések  Szükséges tevékenységek, eszközök, input és 

erőforrások 
Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

5.1. Harmonizált módszerek kialakítása 
és végrehajtása a kiterjedés, terület, 
szerkezet, funkciók, tendenciák és 
jövőbeli kilátások értékelésére, 
amelyek lehetővé teszik az országok 
védettségi helyzetének 
összehasonlítását az élőhely 
természetes kiterjedési területén 
fennálló változatosság 
figyelembevételével (lásd 6.1., 6.2., 
6.3.). 

– Az élőhelytípus megosztása, megvitatása és 
felülvizsgálata a tagállamok között, pl.uniós szintű 
biogeográfiai szemináriumokon és rendezvényeken. 

– A tagállamokban alkalmazott módszerek 
összehasonlítása és megosztása, valamint a védettségi 
helyzet felmérésére és megfigyelésére vonatkozó 
elfogadott szabványok és módszerek kidolgozása a 
kiterjedési terület szerinti összes államban. 

– A kedvező referenciaértékek (KR) meghatározása). 

Az élőhely teljes 
kiterjedési és eloszlási 
területe. Biogeográfiai 
régiók és országok, ahol 
élőhely fordul elő. 

TÁ 
természetvédelmi 
hatóságok.  

Nemzeti szakértők. 

Rövid és 
középtávú 
intézkedés (a 
következő 2–5 év 
során). 

5.2. Szabványos módszerek kidolgozása 
az élőhelytípust fenyegető veszélyek 
és nyomások azonosítására és 
számszerűsítésére 
(lásd 6.1., 6.2., 6.3.). 

– Módszertanok meghatározása az élőhelytípust 
fenyegető veszélyek és nyomások felmérésére. Az 
elérhető módszerek elemzése. 

– Megállapodás az élőhelytípust fenyegető veszélyek 
és nyomások felmérésére vonatkozó közös 
szabványokról. 
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6. célkitűzés: A cselekvési terv végrehajtásának előmozdítása, a 6210 élőhely védelmével és kezelésével kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok 
terjesztése és megosztása 
Kulcsfontosságú intézkedések  Szükséges tevékenységek, eszközök, input és 

erőforrások 
Földrajzi hatály  Feladatkörök Ütemezés  

6.1. Kommunikációs stratégia 
kidolgozása, valamint a cselekvési 
terv végrehajtásának és 
összehangolásának előmozdítása.  

– A cselekvési terv terjesztése és megvitatása 
regionális és nemzeti rendezvényeken (pl. Natura 2000 
biogeográfiai szemináriumok és rendezvények, 
mezőgazdasági műhelytalálkozók stb.). 

– Az összes lényeges megőrzési intézkedés felvétele az 
élőhelyhez a Natura 2000 (2021–2027) priorizált 
intézkedési tervébe. 

– A közös célok és az összehangolt intézkedések 
előmozdítása ezen (6210) uniós élőhelyvédelmi 
cselekvési tervvel összhangban. 

– Uniós szintű támogatás és kommunikáció a 
külterjes állattenyésztésnek a biológiai sokféleség 
megőrzésében betöltött pozitív szerepéről. 

– Részvételi mechanizmusok kidolgozása a 
mezőgazdasági termelők közösségi részvételének, 
tájékoztatásának és az érdekelt felek motiválásának 
növeléséhez az élőhely megfelelő kezelésének 
előmozdítása érdekében. 

– A helyi hatóságok, a civil társadalmi szervezetek, a 
politikai döntéshozók és más érintett kormányzati 
szervek és hivatalok oktatásának/tájékoztatásának 
előmozdítása a féltermészetes gyepek biológiai 
sokféleség szempontjából betöltött fontosságáról, 
valamint az általuk a társadalom számára biztosított 
értékekről és szolgáltatásokról. 

Minden olyan ország és 
régió, ahol élőhely fordul 
elő. 

TÁ 
természetvédelmi 
hatóságok. 

Nemzeti szakértők. 

 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő 2 év 
során). 
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6.2. Információcsere a tagállamok és a 
régiók között a nemzeti/regionális 
cselekvési tervekről és a kezelési, 
megőrzési és helyreállítási 
tapasztalatokról. 

– Szakértői csoportok felállítása tapasztalatcseréhez.  

– Mérvadó műhelytalálkozók és biogeográfiai 
szemináriumok és kapcsolódó rendezvények 
szervezése és azokon való részvétel. 

– Az élőhely egész területén előnyös bevált 
gyakorlatok és kezdeményezések előmozdítása és 
terjesztése. 

TÁ 
természetvédelmi 
és mezőgazdasági 
hatóságok.  
Vidékfejlesztési 
ügynökségek. 
Nemzeti szakértők. 
Mezőgazdasági 
termelők, helyi 
akciócsoportok. 
Jelentős érdekelt 
felek.  
 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő 2 év 
során). 
 

6.3. Az élőhely-gazdálkodással és -
megőrzéssel kapcsolatos 
gazdálkodási iránymutatások és 
bevált gyakorlatok kidolgozása és 
népszerűsítése. 

– Szakértői csoportok, műhelytalálkozók, biogeográfiai 
események előmozdítása iránymutatások kidolgozása 
és bevált gyakorlatok népszerűsítése érdekében. 

– Iránymutatások kidolgozása és terjesztése a 
mezőgazdasági termelők és az érdekelt felek számára, 
valamint ezek végrehajtásának előmozdítása és 
támogatása. 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő 2 év 
során). 

6.4. Hasonló megközelítések 
kidolgozása a támogatási 
rendszerekben (pl. a célok és a 
támogatások, ösztönzők stb. típusai 
tekintetében). 

– A pénzügyi szükségletek, támogatási rendszerek és 
ösztönzők elemzése szakértői csoportokkal az uniós 
finanszírozás programozási folyamatai során. 

– Regionális tervek összeállítása. 

– Együttműködési projektek kidolgozása. 

Rövid távú 
intézkedés (a 
következő 2 év 
során). 
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1. BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉR 
 
A természetre, az emberekre és a gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2017) 
198 final) keretében az Európai Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
együttműködve elkötelezte magát amellett, hogy uniós cselekvési terveket dolgozzon ki és 
mozdítson elő a két legveszélyeztetettebb uniós élőhelytípusra vonatkozóan. 

E cselekvési terv célja, hogy iránymutatást nyújtson az élőhelyvédelmi irányelv2 
értelmében védett 6210 – Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) élőhelytípus kedvező 
védettségi helyzetének fenntartásához és helyreállításához. 

E gyepterületek a síkságtól a hegyvidékig szinte az egész európai kontinensen jelen vannak, 
a legnagyobb fajgazdagságú európai növényközösségek közé tartoznak, és nagy számban 
tartalmaznak ritka és veszélyeztetett fajokat. 

E cselekvési terv címzettjei mindazok, akik érdekeltek és érintettek ezen élőhelytípus 
megőrzésében és kezelésében és a kapcsolódó megőrzési intézkedések végrehajtásában, 
ideértve a kormányzati és nem kormányzati szervezeteket, a helyi közösségeket és 
érdekelt feleket, élőhelyekkel foglalkozó szakembereket stb.  

A cselekvési terv várható felhasználása a következő: 

- a szükséges uniós és nemzeti szintű eszközök kidolgozásához, valamint az agrárpolitika 
(pl. agrár-környezetvédelmi rendszerek), a LIFE program által finanszírozott projektek, 
illetve egyéb környezetvédelmi politikák és intézkedések (pl. az eutrofizáció, a 
nitrogénlerakódás elleni küzdelem stb.) keretében hozott intézkedések 
megállapításához, népszerűsítéséhez és végrehajtásához, 

- a területkezelők számára referenciát jelent a megőrzési intézkedések kialakításához és 
végrehajtásához, valamint tudásbázisként szolgál a gyepterületek kezelésének jobb 
megértéséhez. 

Emellett, mivel a száraz gyepek esetében általában hasonlóak a problémák és a megőrzési 
célú kezelés igényei, e cselekvési terv felhasználható más olyan gyepközösségek kezelésére 
is, amelyekre nem pontosan illik ezen élőhelytípusnak a meghatározása. 

Az Európai Bizottság korábban közzétette az erre az élőhelytípusra vonatkozó kezelési 
iránymutatásokat3. E cselekvési terv kiegészíti és naprakésszé teszi a kezelési 
iránymutatásokban szereplő információk egy részét, és megpróbál minden lényeges 
szempontot érinteni, figyelembe véve az élőhely földrajzi eloszlásában fennálló különböző 
helyzeteket. 

                                                 
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 
(HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 
3 Lásd Natura 2000 élőhelyek kezelése: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
és különösen * Féltermészetes száraz gyepek (FestucoBrometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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Ez a cselekvési terv tartalmazza az élőhelytípus leírását, eloszlását és védettségi helyzetét, 
valamint az uniós természetvédelmi irányelvek4 alapján védett egyéb élőhelytípusokkal és 
fajokkal való kapcsolatát. Megvizsgálja a fő veszélyeket és nyomásokat, és bemutatja a 
kezelésükhöz szükséges főbb intézkedéseket. Az e cselekvési tervben javasolt intézkedések 
az élőhelytípus megőrzését és helyreállítását célozzák, amennyiben szükséges, de az 
ismeretek és a megfigyelés javításának szükségességével is foglalkoznak. 
 
1.1. A cselekvési terv földrajzi hatálya  

Ez a cselekvési terv az Európai Unió valamennyi olyan biogeográfiai régiójára és 
tagállamára kiterjed, ahol az élőhelytípus jelen van. A biogeográfiai régiókra vonatkozó 
aktualizált (2018. április5) referencialisták szerint a 6210 élőhelytípus 25 tagállamban és 
7 biogeográfiai régióban van jelen.  Az alábbi táblázat mutatja, hogy néhány országban ez 
az élőhelytípus egynél több biogeográfiai régióban fordul elő.  
 
1. táblázat: Tagállamok, amelyekben az élőhelytípus (6210) a referencialisták szerint jelen van 

Régió 
TÁ AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Tagállam rövidítések:  AT: Ausztria; BE: Belgium; BG: Bulgária; CZ: Cseh Köztársaság; DE: Németország; 

DK: Dánia; EE: Észtország; ES: Spanyolország; FI: Finnország; FR: Franciaország; HR: Horvátország; HU: 
Magyarország; IE: Írország; IT: Olaszország; LT: Litvánia; LV: Lettország; LU: Luxemburg; NL: Hollandia; PL: 
Lengyelország; PT: Portugália; RO: Románia; SE: Svédország; SI: Szlovénia; SK: Szlovákia; UK: Egyesült 
Királyság. 

Biogeográfiai régió rövidítések: ALP: Alpesi; ATL: Atlanti; BLS: Fekete-tengeri; BOR: Boreális; CON: 
Kontinentális; MED: Mediterrán; PAN: Pannon. 

                                                 
4 Az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) és a madárvédelmi irányelv (a vadon élő madarak védelméről 
szóló 2009/147/EK irányelv) (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.). 
5 Referencialisták – elérhetőség: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-
2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. MEGHATÁROZÁS, LEÍRÁS ÉS ÖKOLÓGIAI JELLEMZÉS  

2.1. Az élőhely meghatározása és leírása 

Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve (EB 2013) szerint a 6210 élőhelyet a 
Festuco-Brometea növényszociológiai osztály két rendjéhez tartozó növényközösségek 
alkotják: a sztyeppei vagy szubkontinentális gyepek (Festucetalia valesiacae rend), 
valamint az óceáni és szubmediterrán régiók gyepei (Brometalia erecti vagy Festuco-
Brometalia rend). Utóbbinál különbséget tesznek a Xerobromion alcsoport elsődleges 
száraz gyepei és a Mesobromion (vagy Bromion) alcsoport Bromus erectus6 fajt tartalmazó 
másodlagos száraz gyepei között.  

A vegetációtípus akkor tekinthető elsődleges fontosságúnak, ha az a következőknek 
otthont adó fontos orchidea-lelőhely: orchideafajok gazdag tárháza, az ország területén 
ritkának vagy (nagyon) veszélyeztetettnek tekintett legalább egy orchideafaj fontos 
populációja, vagy az ország területén ritkának vagy kivételesnek tekintett egy vagy több 
orchideafaj. 

Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve és az egyéb osztályozási rendszerek 
(EUNIS és az európai vegetációs ellenőrzőlista) szerinti élőhely-meghatározással 
kapcsolatos további információkat az 1. melléklet tartalmazza. 

A 6210 élőhely gyepei a legnagyobb fajgazdagságú európai növényközösségek közé 
tartoznak a területegységenként támogatott növényfajok számát tekintve, ami számos 
régióban 80 növényfaj/m2 felett van (WallisDeVries et al. 2002, Chytrý et al. 2015). A 
100 m2 alatti területek növényfaj-gazdagsága világrekordokat mutat a tápanyagszegény 
gyepeken, különösen a félszáraz bazofil gyepek kaszált állományaiban (Brachypodietalia 
pinnati rend a Festuco-Brometea osztályban) (Janišová et al. 2011, Wilson et al., 2012, 
Dengler et al. 2012, Chytrý et al. 2015). 

 
A Fehér-Kárpátokban kaszálással fenntartott Bromion erecti növényközösségek (Iveta Škodová). 

                                                 
6 Megjegyzendő azonban, hogy az EU értelmezési kézikönyv EUR25 változata (2003) kiegészült a 
6240* élőhelytípussal és az kifejezetten kiterjed a Festucion vallesiacae alcsoport szubpannon sztyepp 
gyepeire, amelyek korábban teljesen a 6210 élőhely részét képezték. 
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A társulástípust a gyepek és fűszernövények széles választéka jellemzi, ahol a mészkedvelő 
fajok (amelyek a kalciumban gazdag talajt részesítik előnyben) legalább mérsékelten 
képviseltetik magukat. Egyes fajok magasra növő növényekhez, mások erdőszélekhez és 
tisztásokhoz társulnak; egyéb fajok jellemzőbbek a nyílt gyepterületekre, ahol magas és 
alacsony növényzet egyaránt található. A szárazabb és szélsőségesebb altípusok közé 
tartozik a nagyon fajgazdag kriptogám közösségek (mohák és zuzmók) mozaikja a 
magasabb rendű növények között vagy a csaknem fedetlen talaj kisebb foltjain. 

A legtöbb állomány másodlagos eredetű, a korábbi termofil erdők helyébe lép, és a korábbi 
külterjes legeltetés terméke. Közép-Európában a gyepterületek egy része a korai holocén 
sztyeppék maradványa (Chytrý et al. 2007). E gyepek kis méretű, természetes állományai 
ott fordulnak elő, ahol az erdők edafikus tényezők miatt nem tudnak növekedni, pl. a 
sziklás kibúvásokat körülvevő nagyon sekély talajokon, vagy meredek lejtők instabil talaján 
(Ellenberg & Leuschner 2010), amelyek legeltetés nélkül is állandónak tűnnek (pl. 
Lengyelországban). 

E gyepek nagy számban tartalmaznak ritka és veszélyeztetett fajokat, köztük az 
élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében felsorolt egyes növényfajokat (pl. Pulsatilla 
slavica, Gentianella anglica). Figyelemre méltó továbbá az élőhelyhez kapcsolódó 
gerinctelen fauna, különösen a lepkék és más gerinctelenek.  Jó néhány, az élőhelyvédelmi 
irányelvben felsorolt lepkefajt tartalmaz, pl. Colias myrmidone (II. melléklet) és Maculinea 
arion (nagy kék, IV. melléklet). Az élőhely kiemelt fontosságú a vadon élő beporzó fajok, 
köztük a vadméhek és más Hymenoptera, a legyek (például zengőlégyfélék, rablólégyfélék, 
pöszörlégyfélék) és a nappali és éjszakai lepkék megőrzéséhez (lásd a 2.4. szakaszt a 
kapcsolódó fajokról és a 2.2. szakaszt az előnyökről és az ökoszisztéma-szolgáltatásokról). 

2.1.1. Az elsődleges fontosságú élőhely azonosítása 

A 6210 „Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyek*” elsődleges 
fontosságú élőhelytípus a Földközi-tenger térségében 
rendkívül gazdag az Ophrys, Orchis, a Neotinea és a 
Serapias nemzetségekhez tartozó orchideákban. 

A Kárpátok egyes gyepközösségei is híresek 
orchideákban való gazdagságukról, és ezen az 
élőhelyen mintegy 20 orchideafaj fordul elő 
(Jongepierová 1995). 

Lettországban ezek a gyepek elsődleges fontosságú 
élőhelynek minősülnek, ha a következő orchideafajok 
némelyikét tartalmazzák: Orchis militaris, O.ustulata, 
O.morio, O.mascula, (Auniņš 2013). 

Az elsődleges fontosságú 6210* élőhely 
azonosításának nehézsége egyes területeken az 
orchideapopulációk efemer jellegével függhet össze. 
Írországban például egyik évben az Ophrys apifera és 
az Ophrys insectifera lenyűgöző megjelenését 
rögzítették egy terület féltermészetes gyepfelmérése 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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során, az ezt következő években viszont alig vagy 
egyáltalán nem találtak orchideát (O’Neill et al 2013). 

Fennáll a veszély, hogy amikor egyes területeket orchideában gazdag elsődleges 
fontosságú *6210 élőhelyként, másokat pedig elsődleges fontosság nélküli 6210 
élőhelyként azonosítanak, akkor ez utóbbiak valójában olyan orchideában gazdag 
területek is lehetnek, amelyek éppen az orchideavirágzás „nyugalmi időszakaszát” élik. 

Ezen élőhely két változata megfigyelésének és kezelésének megközelítése 
elővigyázatossági és mindenre kiterjedő lehet, tehát valamennyi területet potenciálisan 
orchideában gazdag 6210* területnek tekintenek és ennek megfelelően kezelnek; vagy a 
„várjuk ki a végét” megközelítés alkalmazható, ahol a 6210* területek azonosítására csak 
egymás utáni években végzett megfigyelés után kerül sor. Ez utóbbi megközelítés veszélye 
az, hogy a cserjések behatolásának és a felhagyásnak az orchidea mag csírázására gyakorolt 
negatív hatásai miatt a fontos orchidea-lelőhelyek kiszolgáltatottabbak a leromlásnak, és 
e területek még valódi fontosságuk realizálódása előtt elveszhetnek a kezelés nem 
megfelelő volta vagy hiánya miatt. 

2.1.2. Dinamikus szukcessziós fázisok 

A cserjés és fás növényzet, amelynek fejlődését a kezelés lazulása segíti, szintén a 
6210 élőhely részének minősül.  

A mozaik élőhelyének termofil szegélytársulásokkal és termofil bozótosokkal való 
értelmezése és feltérképezése általában problematikus. Olykor a szukcesszió 
eredményeként az ilyen mozaikok nagyon gyakoriak. Az EU élőhelyeinek értelmezési 
kézikönyve a 6210 élőhely meglehetősen tág értelmezését javasolja, ideértve a lágyszárú 
szegélytársulások bizonyos formáit (például Geranion sanguinei), mint a termofil 
növényfajok kulcs menedékeit, és az e gyepekhez társuló behatolási fácieseket. 

2.1.3. Országok és régiók közötti különbségek. Értelmezési problémák 

A 6210 élőhelytípus a gyepközösségek széles körét foglalja magában, amelyeket általában 
a Festuco-Brometea növényszociológiai osztályhoz sorolnak. Franciaországban például 
39 altípust ismernek el (Besettitti et al. 2005). 

Az ilyen vegetációtípusra vonatkozó nemzetközileg egységes ismeretek hiányában az EU 
élőhelyeinek értelmezési kézikönyve (EB, 2013) a következő élőhelytípusokat vette 
figyelembe: 

- 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik és 
6210* fontos orchidea-lelőhelyek,  

- 6240* Szubpannon sztyeppek és  
- 6250* Síksági pannon löszgyepek.  

Ezen élőhelyeket két kritérium kombinációjával határozták meg, i. a növényföldrajzi 
szempontból fontos (szub)kontinentális és pannon fajok jelenléte, valamint ii. az alapkőzet 
típusa. E három egység tartalma azonban sok átfedést mutat, ami megnehezíti 
használatukat a természetvédelemben és a tudományos gyakorlatban. A florisztikai 
összetétel alapján olykor nehéz eldönteni, hogy a Festucion valesiacae alcsoport 
gyepterületei melyik élőhelytípushoz tartoznak. Ez egyes uniós tagállamokban ugyanannak 
az élőhelytípusnak az eltérő értelmezéseihez vezetett (Mucina et al. 2016). 
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Az adott gyep 6210 vagy 6240* élőhelyhez történő besorolása nem mindig egyértelmű7. 
Ez a probléma áll fenn például a lengyel-német határon (Alsó-Odera-völgy). Lengyelország 
döntése értelmében a 6240* egyáltalán nem szerepelhet a nemzeti referencialistán, így 
minden termofil gyep a 6210 élőhelyhez van besorolva. Ugyanazon völgy német oldalán 
viszont a nagyon hasonló gyepek 6240* besorolásúak. Ennek eredményeként a német 
gyepek magas prioritású élőhelyek, míg a lengyel gyepterületek nem. A szakértők 
megkérdőjelezik a lengyel megközelítés szomszédos országokkal való koherenciáját 
(Jermaczek 2008, Jermaczek-Sitak 2012, Barańska et al. 2014b).  

Franciaország és Olaszország eltérően értelmezi a Stipo capillatae-Poion carniolicae 
szubkontinentális sztyeppéket, amelyek Franciaországban a 6210 élőhely, Olaszországban 
viszont a 6240* élőhely részét képezik. 

A közép-európai xeroterm sztyepp jellegű gyeptársulások élőhelyszintű osztályozása 
Szlovákiában, Romániában és a környező országokban nem egységes és nem egyértelmű.  

Északkelet-Európában ez az élőhelytípus kiterjedési területének északi szélén helyezkedik 
el és nem tartalmazza azon jellegzetes fajok többségét, amelyek szerint a 6210 élőhelyet 
az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve leírja. Ez szintén okozhat értelmezési 
problémákat. 

Emellett az egyes száraz gyepes élőhelytípusok mediterrán és mérsékeltövi állományai 
közötti florisztikai különbségek gyakran okoztak téves értelmezést és nehézségeket 
bizonyos állományok megfelelő kategóriába való besorolásánál (Apostolova et al. 2014).  

Az élőhelytípus különböző osztályozási rendszerek szerinti értelmezésére és 
meghatározására vonatkozó részletesebb információkat az 1. melléklet tartalmazza. 
 
2.1.4 Következtetések és ajánlások 

 Fontos lenne az élőhelytípus értelmezésének országok közötti megosztása és 
felülvizsgálata az uniós szintű biogeográfiai szemináriumokon és mérvadó 
rendezvényeken. Nem valószínűsíthető az értelmezés tagállamok közötti 
egységesítése; mindazonáltal a tagállamoknak és a nemzeti szakértőknek ismerniük 
kell más országok értelmezéseit. Elő kell mozdítani az élőhely azonosítását szemléltető 
alapvető adatok, például a növényszociológiai adatok, területleírások és fényképek 
cseréjét. Az ilyen adatcserére vonatkozó szabványokat uniós szinten lehetne 
megállapítani. Ennek a kérdésnek a biogeográfiai régiók közötti közös (nem csupán 
egyenkénti) szemináriumokon való megvitatása szintén hasznos lenne. 

 Az EU élőhelyeinek értelmezési kézikönyvében a 6210 és 6240 élőhelyre adott 
meghatározás felülvizsgálata is ajánlatosnak tűnik.  

 Mivel az élőhely gyakran dinamikus vegetációmozaikok eleme, a kezelés tervezése 
során figyelembe kell venni a tágabb területi összefüggéseket (azaz a teljes mozaikot). 

                                                 
7 Az EU értelmezési kézikönyvében ezen (6210) élőhelytípus meghatározása részleges átfedést mutat a 
szubpannon sztyeppék (6240*) meghatározásával, vagy legalábbis nem elég egyértelmű a két típus 
megkülönböztetése. A 6240* élőhelyet később az uniós bővítési folyamat során vették fel, a 6210 élőhely 
változatlan meghatározásával fennálló átfedés korrigálása nélkül.  



 

21 

Az élőhely megőrzésének tervezése rendszerint nem korlátozódhat a 6210 élőhely 
fennmaradó foltjaira.  



 

22 

2.2. Ökológiai követelmények 

Ezen élőhelytípus szerkezeti és florisztikai jellemzőit erősen befolyásolják az éghajlati 
tényezők, a topográfiai jellemzők, a talajviszonyok és a kezelési gyakorlatok. A nemzeti és 
helyi szinten esetlegesen változó alapvető ökológiai követelmények megértése 
elengedhetetlen az élőhely kedvező védettségi helyzetét biztosító megőrzési intézkedések 
meghozatalához, az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltak 
szerint.  

2.2.1. Talaj (ideértve a víz és a tápanyagok rendelkezésre állását) 

Ennél az élőhelynél a növény- és állatfajok összetételét meghatározó legfontosabb 
tényezőt a talajok jelentik. A talaj nedvességtartalma a Festuco-Brometea osztály 
növényzetének változékonyságáért felelős legfontosabb környezeti tényezők közé 
tartozik. 

A száraz gyepek ezen osztálya száraz, jó vízelvezetésű talajokon található, a semlegestől a 
lúgosig. Vékony vagy mély talajokon, mésztartalmú alapkőzeteken és mészkőhasadékon, 
nagyon alacsony karbonáttartalmú és semleges kémhatású homokos talajokon található.  

Egyes száraz gyeptípusok bázisszegény savas talajokon is kialakulnak (Chytrý et al. 2007), 
és ritkán bázisgazdag vulkáni kőzeten (Škodová et al. 2014) vagy ritka mésztartalmú vulkáni 
kibúvásokon (Badberg, Németország) is megtalálhatók. 

Ezen élőhelytípus előfordulásához kulcstényezőt jelentenek a talaj alacsony 
tápanyagszintjei és nyári aszályos időszakai Közép- és Észak-Európában. Másrészről, 
mediterrán éghajlaton ezek a társulások rendszerint csak többlet nedvességet tartalmazó 
(freatikus) talajokon és völgyek alján (pl. Spanyolországban) létezhetnek; a fokozódó nyári 
aszály és talajerózió drasztikus változásokat idézhet elő a szerkezetben és a florisztikai 
összetételben, az aszálytűrő egynyári fajok javára (pl. Olaszországban). 

2.2.2. Topográfia 

Ezek a gyepterületek Közép- és Észak-Európában elsősorban alacsony–közepes 
magasságon (pl. 200–400 m) fordulnak elő, azonban a magasság nagyobb lehet Dél-
Európában, pl. Spanyolországban (400 és 2 000 m között változhat), Olaszországban, 
Németországban és Romániában (az alpesi régió hegyvidéki területein 300 és 800 m 
között). 

Az élőhely déli vagy nyugati kitettségű termofil helyek nyílt sík részein, lejtőin vagy enyhén 
emelkedő területein (pl. Szlovákiában, Luxemburgban, Lengyelországban), folyóparti 
völgyek lejtőin, alluviális teraszok magas szintjein és erdők napos környékén (Litvánia) 
található.  

2.2.3. Éghajlat 

A csapadék és/vagy hőmérséklet hosszabb időn át tartó ismételt csökkenése módosíthatja 
a florisztikai összetételt, ami a társult állatfajok változásaihoz vezet.  
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2.3. Kapcsolódó élőhelyek 

A 6210 élőhellyel más élőhelytípusok is társulnak és érintkeznek, és befolyásolhatják annak 
kezelését. Egyes élőhelyek a dinamika és az ökológiai szukcesszió terén kapcsolódnak a 
6210-hez, vagy élőhelymozaikokat alkotnak.  

Mivel a száraz gyepek környezeti feltételeinek gradiense folyamatos, a 6210 élőhely 
növényzete gyakran mutat átmenetet más vegetációtípusokba, mint a dűnék (pl. 
2130 *Lágyszárú vegetációval megkötött álló dűnék („szürke dűnék”)), cserjés élőhelyek 
(40A0 *Szubkontinentális peri-pannon cserjések, 5130 Borókaformációk (Juniperus 
communis)), különböző típusú gyepek és rétek (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 
6280*, 62A0, 6410), Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230), amelyek szerves részét 
képezhetik a mészkőhasadék (8240*) komplex élőhelytípusnak. Az 1. melléklet tartalmaz 
további részleteket azon élőhelytípusokról, amelyek a 6210 élőhellyel társulhatnak vagy 
érintkezhetnek. 

Az esetlegesen mozaikképző élőhelytípusok között találhatók termofil szegélytársulások 
(például Geranion sanguinei) és különböző szárazerdő élőhelyek pl. 9150, 9170, 91G0, 
valamint néhány mediterrán, dák és illír tölgyes és gyertyános-tölgyes is, ideértve a 
fanövekedési határon a Quercetalia pubescentis termofil tölgyesekkel alkotott 
természetes „sztyepp” mozaikokat. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis mészkövön létrejött száraz gyepen Alsó-Ausztriában 
(Stefan Lefnaer) 
 

2.4. Kapcsolódó fajok 

Az élőhelyvédelmi irányelv II., IV. és V. mellékletében, valamint a madárvédelmi irányelv 
I. mellékletében szereplő egyes fajok szorosan kapcsolódnak ehhez az élőhelyhez, és 
megőrzésükhöz különleges kezelést igényelhetnek. Ez az élőhelytípus különösen fontos a 
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gerinctelen fajok, köztük a beporzók, például számos fullánkos Hymenoptera, légytaxon és 
lepkefaj számára. Az alábbiakban szerepel néhány fontos faj említése.  

Növények 

A félszáraz gyepek ritka és védett növényfajokban gazdagok, ideértve az élőhelyvédelmi 
irányelv II. mellékletében felsorolt három fajt. 

A Gentianella anglica (angyaltárnicska) az Egyesült Királyságban endemikus ritka, egynyári 
növény. Meszes gyepeken fordul elő, főként meredek, déli fekvésű lejtőkön, amelyek több 
napfényt kapnak és ahol a talaj nagyon sekély (2–5 cm) és ezért nagyon gyenge 
termőképességű (WCC 1999). Legtöbb lelőhelyén a vegetáció a 6210 élőhelyhez tartozik. 
Fedetlen talajfelszínen vagy gyér gyepen tenyészik, amelynek nyitottságát az állatok általi 
legeltetés és taposás kombinációja biztosítja vékony, aszályos talajokon. Sűrű gyepen 
árnyékba kerül és nem képes versenyezni más életerősebb fajokkal. A G. anglica 1970 óta 
markáns visszaesést mutat, főként a meszes talajú öreg gyepek felszántása és trágyázása, 
valamint a maradék gyepterületen végzett legeltetés felhagyása miatt. 

Pulsatilla slavica* Lengyelországban és Szlovákiában, a Nyugati-Kárpátok vidékén 
endemikus, és az élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében veszélyeztetett fajként 
szerepel. Szlovákiában a növény füves sziklás lejtőkön és reliktum jellegű fenyőerdőkben, 
ritkán mészkövön és dolomiton tenyésző bükkösökben található, a dombos részek és az 
alhavasi vegetációs övezet között. A jelentések szerint Lengyelországban komoly veszélyt 
jelent a növény gyűjtése. Szlovákiában a túlnövés vagy erdősítés (főként Pinus sylvestris és 
P. nigra), a talajerózió és a turistaösvények körüli taposás, valamint a gyűjtés és a kőfejtés 
miatt fenyegeti a növényt az élőhelyvesztés veszélye (Mereďa és Hodálová 2011). 

A Himantoglossum adriaticum ritka európai endemikus orchidea, és számos országban 
veszélyeztetett. Természetes és féltermészetes, száraz és mezofil gyepek vagy nyílt 
erdőterületek meszes talajain tenyészik, és az Adriai-tenger partja mentén egy kis régióra 
korlátozódik Közép- és Délkelet-Európában. A H. adriaticum leggyakrabban a Festuco-
Brometea vegetációs osztály másodlagos szukcessziós fázisaként jellemezhető gyepeken 
tenyészik (Bódis et al 2018). Számos veszély fenyegeti, köztük a mezőgazdaság 
intenzívebbé válása, az erdőgazdálkodás, a felhagyás, az inváziós fajok és a gyűjtés. A 
kiterjedésén belüli védett területeken fordul elő, és ajánlott a populáció folyamatos 
megfigyelése (Dostalova et al. 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Madarak 

E gyepek számos veszélyeztetett vagy ritka madárfaj élőhelyéül szolgálnak, köztük a 
madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt számos faj számára. Tekintettel arra, 
hogy ezeket a gyepeket a költési időszakban több ragadozó madár, pl. a Falco biarmicus 
(Feldegg-sólyom), a Pernis apivorus (darázsölyv), a Circaetus gallicus (kígyászölyv) és a 
Circus pygargus (hamvas rétihéja) is vadászterületként használja, ezért fontos számukra a 
táplálékállatok, pl. kisemlősök és tyúkalakúak jelenlétének biztosítása. A száraz gyepeken 
telelő ragadozó madarak számára kulcsfontosságú követelmény a bőséges táplálékforrás. 
E ragadozó madarak mindegyike nagy, nyílt területeket igényel a vadászáshoz, kellően 
magas növényzettel a pihenőterületeken (Croft & Jefferson 1999). 

Az énekesmadár-alkatúak sok faja, köztük az Emberiza hortulana (kerti sármány), Sylvia 
nisoria (karvalyposzáta), Lullula arborea (erdei pacsirta) és Lanius collurio (tövisszúró 
gébics) használja ezt az élőhelyet fészkelésre és pihenésre, és súlyosan érinti őket a 
mezőgazdasági gyakorlatok megváltozása. Az I. melléklet szerint egyéb, e gyepterületeken 
költő madarak közé tartozik a Burhinus oedicnemus (európai ugartyúk) és a Calandrella 
brachydactyla (szikipacsirta).  

Ez az élőhely más madárfajok, például a Lanius excubitor (nagy őrgébics), Emberiza cia 
(bajszos sármány), Emberiza citronella (citromsármány) és Caprimulgus europaeus 
(európai lappantyú) számára is fontos. 

Az élőhely mezőgazdasági változások miatti elveszése, feldarabolódása és leromlása 
közvetlen hatással van a madárfajokra. A felhagyás és a mezőgazdaság intenzívebbé 
válása, többek között a növényvédő szerek, műtrágya és hígtrágya fokozott használata 
miatt hiányzó kezelés nyomán csökken a gerinctelenek száma. E fontos téli táplálékforrás 
rendelkezésre állásának szűkülése e madárfajok széles körű és folyamatos csökkenéséhez 
vezetett az EU-ban; emellett a költési problémákért a költési időszak alatti emberi zavarás 
tehető felelőssé. 
 
Gerinctelenek 

A 6210 élőhely kiemelt fontosságú a vadon élő beporzó fajok, köztük a vadméhek és a 
légyfélék, valamint a nappali és éjszakai lepkék megőrzéséhez. Számos méh, darázs, 
szöcske, tücsök, rablólégyféle (Asilidae), zengőlégyféle (Syrphidae), pöszörlégyféle 
(Bombyliidae), valamint egyéb rovar és pókféle jellemző, ennek következtében pedig a 
gerinctelenek sokféle ragadozó és élősködő faja is jellemző erre az élőhelyre.  

A meszes gyepek különösen gazdagok hangyafajokban, mivel azok a feltört vagy köves 
gyeptakarók meleg, száraz viszonyait kedvelik. Az élőhelyre a talajlakó állatok – kis 
ízeltlábúak, fonálférgek, rovarlárvák, földigiliszták – gazdagsága is jellemző. A legeltetett 
gyepeken (legelőkön) sokféle szaprofág (bomló szerves anyaggal táplálkozó) gerinctelen 
(rovar, atka, fonálféreg) található, amelyek a legeltetett állatok ürülékétől függenek.  

E gyepek számos generalista rovar számára is fontos nektár- és pollenforrást jelentenek. A 
virágzási időszakban a legelőkön nagyon sokféle lepke és más antofil (viráglátogató) 
rovarok – bogarak, méhek és darazsak, valamint rojtosszárnyúak, zengőlégyfélék és más 
légyfélék – fordulnak elő. Egy az Egyesült Királyság különböző virágzó fajainak eloszlására 
és nektártermő képességére vonatkozó adatokat egyesítő tanulmány (Baude et al 2016) 
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megállapítása szerint a meszes gyep azon élőhelyek egyike, amelyek egységnyi területen a 
legtöbb nektárt állítják elő a legváltozatosabb növényforrásokból. 

Az ezen élőhelyhez kapcsolódó lepkefajok figyelemre méltóak és jó néhány speciális 
ökológiai igényű fajt foglalnak magukban. A lepkéket tekintve a száraz meszes gyepek a 
legnagyobb fajgazdagságú élőhelyek Európában (van Swaay, 2002, 2006). Az Európában 
őshonosként bejelentett 576 faj közül 274 (48%) fordult elő száraz meszes gyepeken, ami 
még a havasi és alhavasi gyepek esetében jelentett számot (261 faj) is meghaladta 
(WallisDeVries & Van Swaay 2009). Ebből a 274 lepkefajból negyvennégy (16%) endemikus 
és Európára korlátozódik. Az Európában veszélyeztetettnek tekintett 71 faj közül 37 faj 
(52%) található meszes gyepeken. A jellegzetes fajok közé tartozik a csüngőlepkék 
(Zygaena) és a Hesperiidae számos faja, valamint a feltűnő nagyobb lepkék közül a 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) vagy a kardos lepke (Iphiclides podalirius). 

A meszes gyep jellegzetes lepkefajai közé 
tartozik az élőhelyvédelmi irányelvben is 
szereplő, súlyosan veszélyeztetett Colias 
myrmidone (II. és IV. melléklet) és Maculinea 
arion (IV. melléklet).  

A Colias myrmidone egy lepkefaj európai 
szintű visszaszorulásának legrosszabb esetét 
képviseli. Európai kiterjedési területén belül a 
legtöbb országból már eltűnt, és azonnal 
intézkedések nélkül a faj el fog veszni 
Európából. E faj újbóli betelepítését 
mindazon országokban és régiókban 
fontolóra kell venni, ahonnan az elmúlt évek 
során kipusztult, amennyiben sikerül 
elegendő élőhelyet helyreállítani a fajokról 
szóló cselekvési terv szerint (Marhoul és Olek 
2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

A Parnassius apollo ehhez az élőhelytípushoz kapcsolódik a boreális régióban, ahol 
alacsonyan fekvő gyepeken fordul elő8. Horvátországban a Proterebia afra dalmata 
(dalmát szerecsenlepke) található az élőhelyen, Délkelet-Európában pedig a 
Pseudophilotes bavius (erdélyi csinosboglárka) jellemző erre az élőhelyre. A száraz meszes 
gyepek szintén jó költési élőhelynek minősülnek az Euphydryas aurinia (lápi tarkalepke) és 
a Lycaena dispar (nagy tűzlepke) (Rūsiņa, 2017) számára.  

A száraz meszes gyepek számos fullánkos Hymenoptera, pl. vadméhek, darazsak és 
növényevő darazsak fontos élőhelyei. A magányos méhek többsége csak bizonyos 
növényfajokból szerzi a nektárt és közülük sokan a meszes gyepek fajaira specializálódnak. 
Az Egyesült Királyságban például az ezen élőhelyeken található több mint 80 fajból 
14 szorosan kapcsolódik az élőhelyhez (Falk, 2015). Egyes méhfajok a meszes gyepekre 
jellemző egy-egy növénycsaládtól vagy nemzetségtől függenek, pl. a Melitta dimidiata az 
Onobrychis, míg az Andrena hattorfiana a Knautia arvensis fajtól. Ezek a méhek nagyon 

                                                 
8 A Butterfly Conservation Europe azt javasolta, hogy ezt a fajt az élőhelytípus egyik jellemző fajaként 
vegyék fel a boreális biogeográfiai szemináriumon (2012). Az Alpokban és a kapcsolódó kiterjedési 
területeken csak alhavasi helyzetekben fordul elő 750 és 2000 m között a 6170 élőhelyen. 
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szorosan kötődnek, mivel fészkeik ellátása a begyűjtött virágportól függ. A legyek (Diptera) 
is jelentős számban tartoznak a száraz körülményekhez alkalmazkodott jellegzetes 
fajokhoz, mint például a pöszörlégyfélék (Bombylidae), a különböző zengőlégyfélék 
(Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella fajok) és a rablólégyfélék (Asilidae), 
amelyek meleg napsütéses körülményeket igényelnek és gyakori elemei a domboldalak 
meszes gyepeinek. A pöszörlégyfélék és a méhek mikroméretű (5–10 cm) nyílt és 
heterogén gyepszerkezetet igényelnek. A monoton gyepszerkezet nem megfelelő a 
földben fészkelő méhek vagy ragadozó rovarok pl. hangyák és tigrisbogarak (Cicindelinae) 
számára. 

Szintén ezekhez a gyepekhez társul számos ritka szöcskefaj pl. Saga pedo, Gomphocerippus 
rufus és Stenobothrus lineatus (Alexander 2003, Sardet et al. 2015), valamint az olyan 
tücskök, mint a Gyrillus campestris. 

A gerinctelenekre vonatkozó kezelési követelményekről lásd az 5.1.3. szakaszt. 

Hüllők 

Az eloszlási területük egyes részein ehhez az élőhelyhez kapcsolódó hüllők a következőket 
foglalják magukban: Coronella austriaca (rézsikló), Zamenis longissimus (erdei sikló), 
Hierophis viridiflavus (sárgászöld haragossikló), Lacerta agilis (fürge gyík), Lacerta bilineata 
(nyugati zöld gyík), Podarcis muralis (fali gyík) (Bensettiti et al. 2005). 

Emlősök 

Néhány emlősfaj, különösen a kisrágcsálók 
jellemzőek erre az élőhelytípusra. Az 
élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. mellékletében 
felsorolt közönséges ürge (Spermophilus citellus) 
rövid gyepet (10–20 cm) igényel, rendszerint 
száraz gyepterületeken és sztyeppéken. E 
feltételek elveszhetnek, ha a legeltetés 
megszűnik, vastagszálú fű nő és cserjések 
alakulnak ki (Janák et al. 2013).  

 
  Közönséges ürge (Michal Ambros) 

2.5. Ökoszisztéma-szolgáltatások és előnyök 

A meszes legelők fontos előnyökkel járnak a társadalom (termelés, foglalkoztatás), a 
környezet és a biológiai sokféleség szempontjából, bár ezeket az előnyöket nem mindig 
ismerik el és értik megfelelően. Ezeket a gyepterületeket az egész EU-ban külterjes 
legeltetésre használják, ami eloszlási területükön jövedelmet generál a helyi közösségek 
számára. Az élőhely által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások és előnyök közé tartoznak a 
beporzási szolgáltatások, a talajerózió megelőzése, a szénmegkötés, valamint az esztétikai 
és rekreációs értékek.  

Amint az előző szakaszban bemutattuk, ezek a gyepek számos uniós védett faj (növények, 
madarak, lepkék, hüllők és emlősök) és más vadon élő állatok, például szarvasok és 
rágcsálók kulcsfontosságú élőhelyei. A 6210 élőhely kiemelt fontosságú a vadon élő 
beporzó fajok, különösen a vadméhek, de a légyfélék, valamint a nappali és éjszakai lepkék 
megőrzéséhez is. 

Emellett míg az intenzív gazdálkodás alatt álló növények talajának gyenge a 
szénmegkötése, addig a legelők évente 0,3–0,6 tonna szén-dioxidot köthetnek meg 
hektáronként (DEFRA, 2007). 
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A száraz gyepek és sztyeppék a széles körben használt fűszernövények (pl. vad bazsalikom, 
vad majoránna, vad kakukkfű), kerti gumósok, számos fűszernövény és gyógynövény 
őseinek vagy közeli rokonainak otthonai (EGT 2001). 

A fajokban (virágnövények, rovarok, ragadozók) szemmel láthatóan gazdag 
6210 élőhelynek nagy a rekreációs értéke is. Ez a legelőtípus régóta fontos szerepet játszik 
a tájfestésben és a vidéki területek megbecsülésében.  
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2.6. Földrajzi eloszlás 

2.7.1. Tagállamok által jelentett terület 

Ez az élőhelytípus 25 országban és 7 biogeográfiai régióban9 van jelen. Valamennyi 
tagállam jelentette az ezen élőhelytípus által lefedett jelenlegi kiterjedést és területet (az 
élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkében meghatározott jelentéstételi kötelezettségek 
értelmében10). A bejelentett összterület 2013-ban 16 732 km2 volt. Az értékelések közel 
felében csökkenő tendenciát mutat a terület. Az élőhely legnagyobb területe a mediterrán 
régióban található, kiterjedése pedig a kontinentális régióban a legnagyobb. 

  

2. ábra: A 6210 területe (km2) és kiterjedése az egyes biogeográfiai régiókban: Alpesi (ALP), Atlanti 
(ATL), Fekete-tengeri (BLS), Boreális (BOR), Kontinentális (CON), Mediterrán (MED) és Pannon 
(PAN).  
 

Bár az élőhelytípus 25 országban fordul elő, bejelentett területének csaknem 90%-a 
5 országon belül található (IT, FR, RO, ES és BG).  

                                                 
9 Az uniós referencialisták szerint. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 17. cikk Az összes tagállam (Horvátország kivételével) által a 2007–2012 közötti időszakra jelentett 
táblázatos adatokat tartalmazó adatkészlet: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-
database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Megjegyzendő, 
hogy a 17. cikk szerinti jelentések adatminőségével problémák vannak, ezért az ezen adatokon alapuló 
cselekvési tervben szereplő információkat óvatosan kell kezelni és tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. 
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A 2007–2012 közötti időszakra vonatkozóan a 6210 élőhely legnagyobb területét 
Olaszország (6 407 km2), majd Franciaország (3 028 km2), Románia (2 200 km2), 
Spanyolország (1 915 km2) és Bulgária (1 258 km2) jelentette. 

 
4. ábra: A 6210 élőhely területe (km2) a tagállamokban  

 
5. ábra: A 6210 élőhely kiterjedési területe (km2) a tagállamokban  
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3. ábra: 6210 – Az EU összterületének aránya az egyes 
tagállamokban
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6. ábra: A 6210 élőhely tagállamonkénti területe (km2) az egyes biogeográfiai régiókban (a 2012–
2017. közötti időszakról szóló, 17. cikknek megfelelő jelentés szerint) 

2.6.1. Területi tendencia 

A 2007–2012 közötti időszakra vonatkozó értékelések közel felében csökkenő tendenciát 
mutat a terület11. A tendencia csak az értékelések 4%-ában emelkedett (BE az ATL és CON 
régióban). A területi tendenciára vonatkozó információk az értékelések 16%-ában 
hiányoztak (BG az ALP, BLS és CON régióban; ES a MED régióban; LU a CON régióban és PL 
az ALP és CON régióban).  
 

 

7. ábra: A 6210 élőhely területi tendenciája: 
bejelentett értékelések száma az egyes tendencia kategóriákban 

 

 

                                                 
11 A 6210 élőhelytípushoz összesen 45 értékelést jelentettek 24 tagállamban és 7 régióban (Horvátország 
nem nyújtott be jelentést a 2007–2012 közötti időszakra vonatkozóan). 
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2.6.2. A 6210 élőhely eloszlása a Natura 2000-ben 

Ezen uniós élőhelytípus teljes területének körülbelül 57%-a található a Natura 2000 
hálózatban.  

A jelentések szerint az élőhely jelentős mértékben van jelen12 a 4 437 Natura 2000 
területen. 

A 6210 élőhely a kontinentális régióban van jelen a legtöbb Natura 2000 területen. Az 
ebben a régióban az élőhelyet magukban foglaló területek több mint 50%-a 
Németországban, Olaszországban és Franciaországban található.  

A 6210 élőhely hálózat által lefedett becsült területe azonban a mediterrán biogeográfiai 
régióban a legnagyobb.  

Olaszország rendelkezik a 6210 élőhely Natura 2000-ben található legnagyobb területével, 
de az élőhelyet magukban foglaló területek számát vizsgálva látható, hogy 
Németországnak számos olyan Natura 2000 területe van, ahol általában kicsi az élőhely 
területe, és a területek átlagos mérete nagyon kicsi. Más tagállamok, például Bulgária csak 
néhány Natura 2000 területtel, de az élőhely nagy területével rendelkezik. 

 

 

9. ábra: A 6210 élőhely Natura 2000-ben található összterülete az egyes tagállamokban 

 

                                                 
12 Figyelmen kívül hagyva azokat a területeket, ahol az élőhelytípust „D” reprezentativitás: nem szignifikáns 
jelenlét mellett jelentik. 
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10. ábra: A 6210 élőhelyet magukban foglaló Natura 2000 területek száma az egyes 
tagállamokban 

 
Az élőhely bejelentett összterülete és a Natura 2000-hez tartozó terület alapján kapott, 
17. cikk szerinti adatkészletből az egyes biogeográfiai régiókban lévő minden egyes 
tagállamhoz megbecsülték az élőhely területének Natura 2000-ben található százalékos 
arányát is (lásd a 4. táblázatot alább). 
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4. táblázat: A 6210 élőhely Natura 2000-ben található területe és részaránya (a 17. cikk szerinti 
adatkészletből, 2013) 

BioGeo régió TÁ 

6210 – 
Összterület 
(km2) 

6210 terület 
Natura 2000-ben 
(km2) 

% 
Natura 2000-
ben 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR NA  NA NA 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPESI   3 598,00 2 102,92 58% 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE NA 1,94 NA 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTI   2 534,47 1 057,06 42% 

BLS BG 109,61 93,01 85 

FEKETE-TENGERI   109,61 93,01 85% 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREÁLIS   261,40 90,40 35% 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR NA NA NA 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

KONTINENTÁLIS   4 814,56 3 416,61 71% 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR NA NA NA 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT NA 284,00 NA 

MEDITERRÁN   5 276,80 2 615,46 50% 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNON  137,58 117,10 85% 

ÖSSZESEN EU 16 732,42 9 492,56 57% 

  



 

37 

3. VÉDETTSÉGI HELYZET, VESZÉLYEK ÉS NYOMÁSOK 

3.1. Védettségi helyzet és tendenciák 

Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti tagállami jelentések szerint a védettségi 
helyzet az élőhely kiterjedésének nagy részén kedvezőtlen és romlik.  
A védettségi helyzet a Natura 2000 hálózaton belül jobb, mint azon kívül (az élőhely 
Natura 2000-ben lévő területének 35%-a kiváló védettségi helyzetben, mintegy 55%-a jó 
védettségi helyzetben és 10%-nál kisebb része jónál gyengébb védettségi helyzetben van).  
A harmonizált módszerek alkalmazása lehetővé tenné a védettségi helyzet értékeléseinek 
jobb összehasonlítását, legalább az ugyanazon biogeográfiai régióhoz tartozó országok 
között. 

Az ebben a szakaszban szereplő információk többnyire a tagállamok által a 2007–
2012 közötti időszakra vonatkozóan bejelentett és a 17. cikk szerinti adatkészletben 
szereplő adatokon alapulnak13. A 2013–2018 közötti időszakra vonatkozó védettségi 
helyzettel és tendenciákkal kapcsolatban a tagállamok által 2019-ben benyújtott utolsó 
jelentésekből is bekerült néhány adat. Megjegyzendő azonban, hogy ezek az EGT-ből14 
jelenleg elérhető adatok még némi felülvizsgálatot igényelhetnek. 

A védettségi helyzet értékeléséhez használt módszertan különböző forrásokból származó 
adatoktól függ. Ideális esetben az adatokat a jelentéstételi időszak során valamennyi 
tagállamban összevethető módszerek alkalmazásával kellett volna összegyűjteni. A 
tagállamok azonban különböző célokra és különböző időszakokban összegyűjtött adatokat 
használtak fel. Sok esetben nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, és az értékelések 
elvégzéséhez szakértői véleményt használtak fel. 

3.1.1. Védettségi helyzet a biogeográfiai régiók szintjén 

A védettségi helyzet az összes biogeográfiai régióban kedvezőtlen volt az előző 
jelentéstételi időszakban (ezek az adatok még nem állnak rendelkezésre az utolsó 
időszakra vonatkozóan). A terület többnyire kedvezőtlen volt, a legrosszabb értéket pedig 
a jövőbeli kilátások és a szerkezet és funkciók paraméter mutatta. Ezek az értékelések azt 
jelezték, hogy az élőhely leromlott, és biogeográfiai szinten a jövőben várhatóan tovább 
romlik. 

5. táblázat: A 6210 védettségi helyzete biogeográfiai régiók szerint (2007–2012)  

Régió Kiterjedés Terület Szerkezet 
és funkció 

Jövőbeli 
kilátások 

Védettségi 
helyzet 
2007–2012 

Védettségi 
helyzet 
tendencia 

Előző 
védettségi 
helyzet 
(2001–2006) 

ALPESI U1 U1 U1 U1 U1 – XX 

ATLANTI FV U2 U2 U2 U2 – U2 

FEKETE-TENGERI FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREÁLIS FV U2 U2 U2 U2 – U2 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Horvátország(HR) az utolsó időszakra vonatkozóan nem 
nyújtotta be a 17. cikk szerinti jelentést, ezért erről az országról nincsenek adatok ebben a szakaszban. 
Megjegyzendő, hogy a 17. cikk szerinti jelentések adatminőségével problémák vannak, ezért az ebben a 
szakaszban szereplő információkat óvatosan kell kezelni és tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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KONTINENTÁLIS U1 U2 U2 U2 U2 – U2 

MEDITERRÁN U1 U1 U1 U2 U2 – XX 

PANNON FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Kedvező FV Ismeretlen XX Kedvezőtlen – nem kielégítő U1 Kedvezőtlen – rossz U2 

Minősítő (+) javuló (-) romló (=) stabil (x) ismeretlen (n/a) nem jelentett 

 
3.1.2. Tagállami szintű védettségi helyzet az egyes biogeográfiai régiókban 

A védettségi helyzetet tagállamonként hatévente értékelik minden biogeográfiai régióban. 
Három jelentéstételi időszak értékelései (2001 óta) állnak már rendelkezésre (az élőhelyre 
vonatkozóan a három jelentéstételi időszakban bejelentett védettségi helyzet összefoglaló 
adatait a 6. táblázat mutatja a következő oldalon).  

A 2013–2018 közötti időszakra bejelentett 6210 védettségi helyzet általában véve nem 
javult. Valójában több tagállam is arról számolt be, hogy a biogeográfiai régiók szintjén 
romlott az élőhely védettségi helyzete.  

A tagállamok által 2019-ben benyújtott utolsó jelentések szerint a védettségi helyzet 
valamennyi tagállamban és régióban kedvezőtlen, kivéve Horvátországot az alpesi és 
mediterrán régiókban, valamint Romániát az alpesi és kontinentális régiókban. 

Aggasztó a helyzet az atlanti régióban, ahol valamennyi ország az élőhely kedvezőtlen 
állapotáról számolt be. Ezen túlmenően az első jelentéstételi időszak (2001–2006) óta 
Belgiumban, Németországban és Hollandiában romlott a védettségi helyzet. 

Az élőhelytípus védettségi helyzetét a boreális régió valamennyi országában is 
kedvezőtlenként, Lettországban és Svédországban pedig romló tendenciájúként 
jelentették. 

A mediterrán régióban minden ország az élőhely kedvezőtlen állapotát jelentette, míg 
Franciaországban, Olaszországban és Portugáliában az előző jelentéstételi időszakokhoz 
képest romlott a védettségi helyzet.  

A pannon régióban a 6210 élőhelytípus védettségi helyzete az összes ország jelentése 
szerint kedvezőtlen – nem kielégítő (U1) volt, bár úgy tűnik, hogy az utolsó jelentéstételi 
időszakok óta a Cseh Köztársaságban javulás történt.  

A kontinentális régióban az élőhelytípus nagy része rossz (U2) és kevesebb mint 20%-a nem 
kielégítő (U1) állapotban van, és a régió egyetlen kedvező helyzetéről csak Románia 
számolt be, ahol a régióban előforduló élőhely összterületének mindössze 0,2%-a 
található.  

A védettségi helyzet az előző jelentéstételi időszakhoz képest több esetben romlott. Ez 
érvényes Ausztriára az alpesi és kontinentális régiókban, Németországra az atlanti és 
kontinentális régiókban, valamint Olaszországra az alpesi, kontinentális és mediterrán 
régiókban. 

Némi javulás történt – a védettségi helyzet rossz (U2) helyett nem kielégítő (U1) besorolást 
kapott – Spanyolországban az alpesi és atlanti régiókban (az eltérő módszer, illetve a jobb 
ismeretek miatt), Lengyelországban az alpesi régióban (a jobb ismeretek miatt) és a Cseh 
Köztársaságban a pannon régióban (a jobb ismeretek miatt).  
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6. táblázat: A rendelkezésre álló három jelentéstételi időszakban az uniós tagállamok által 
a 6210 élőhelyre vonatkozóan jelentett védettségi helyzet 

TÁ 
 

RÉGIÓ 
 

Védettségi 
helyzet 
2001–
2006 

Védettségi 
helyzet 
2007–
2012 

Tendencia 
 

Régiós 
% 

Védettségi 
helyzet 
2013–
2018 

Tendencia 
 

AT ALPESI U1 U1 = 23,6 U2 – 

BG ALPESI NA U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPESI U1 U1 – 3,7 U1 = 

ES ALPESI XX U2 – 7,2 U1 x 

FR ALPESI U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPESI NA NA   FV = 

IT ALPESI FV U1 – 22,1 U2 – 

PL ALPESI U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPESI NA FV  0,5 FV x 

SE ALPESI U2 U2 – 0,7 U2 – 

SI ALPESI U2 U2 = 2,8 U2 – 

SK ALPESI U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTI U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTI U1 U1 x 2,6 U2 – 

DK ATLANTI U2 U2 x 1,3 U2 – 

ES ATLANTI U1 U2 – 15,0 U1 = 

FR ATLANTI U2 U2 – 37,7 U2 – 

IE ATLANTI U2 U2 = 6,2 U2 – 

NL ATLANTI U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTI U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG FEKETE-TENGERI NA U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREÁLIS U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREÁLIS U2- U2 – 4,6 U2 = 

LT BOREÁLIS U2- U2 – 25,9 U2 x 

LV BOREÁLIS U2+ U2 – 23,8 U2 – 

SE BOREÁLIS U2- U2 – 28,4 U2 – 
        

AT KONTINENTÁLIS U1 U1 = 5,0 U2 – 

BE KONTINENTÁLIS U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG KONTINENTÁLIS NA U1 = 10,7 U1 x 

CZ KONTINENTÁLIS U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE KONTINENTÁLIS U1- U1 – 33,1 U2 – 

DK KONTINENTÁLIS U2 U2 x 3,6 U2 – 

FR KONTINENTÁLIS U2 U2 – 17,9 U2 – 

HR KONTINENTÁLIS NA NA   U1 = 

IT KONTINENTÁLIS FV U1 – 8,9 U2 – 

LU KONTINENTÁLIS U1 U2 x 0,3 U2 – 

PL KONTINENTÁLIS U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO KONTINENTÁLIS  FV  0,2 FV x 

SE KONTINENTÁLIS U2 U2 – 1,1 U2 – 

SI KONTINENTÁLIS U2 U2 – 1,8 U2 – 
        

ES MEDITERRÁN XX U2 x 45,9 U2 – 

FR MEDITERRÁN U1 U2 – 10,7 U2 – 

HR MEDITERRÁN NA NA   FV = 

IT MEDITERRÁN FV U1 – 40,2 U2 – 

PT MEDITERRÁN FV FV  3,2 U1 – 
        

CZ PANNON U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANNON U2 U1 = 84,9 U1 = 
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SK PANNON XX U1 = 8,2 U1 X 

 

 

 

12. ábra: A 6210 eloszlásának és általános védettségi helyzetének térképe a tagállamok 
(Horvátország kivételével) 2007–2012 közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint. 

3.1.3. A 6210 élőhely védettségi helyzetének tendenciája 

A rendelkezésre álló legfrissebb információk szerint (17. cikk szerinti jelentéstétel a 2007–
2012 közötti időszakra vonatkozóan) a védettségi helyzet a legtöbb regionális értékelés 
esetében romlik, bár két régióban (fekete-tengeri és pannon) többnyire stabil. 
 

 



 

41 

13. ábra: A 6210 védettségi helyzetének tendenciája az egyes tendencia kategóriákba tartozó 
tagállamok számának biogeográfiai régiónkénti feltüntetésével (2007–2012) 

 

3.2. Az élőhely védettségi helyzete a Natura 2000 területeken  

Az egyes élőhelyek védettségi fokát a Natura 2000 egységes űrlapon kell jelenteni az 
élőhelyet magában foglaló minden egyes terület esetében a következő kategóriák szerint: 

 A: kiváló védettség; 

 B: jó védettség; 

 C: átlagos vagy hiányos védettség. 

 

14. ábra: A 6210 élőhely összterületének százalékos aránya a Natura 2000 védettségi 
kategóriáiban. A: kiváló, B: jó, C: átlagos vagy hiányos (Natura 2000 adatbázis, 2018) 

 
Az élőhely Natura 2000-ben található területének mintegy 35%-a kiváló védettségi 
helyzetben, mintegy 55%-a jó védettségi helyzetben és 10%-nál kisebb része hiányos 
védettségi helyzetben van.  
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15. ábra: Az élőhely Natura 2000-ben kiváló védettségű területének százalékos aránya 
biogeográfiai régiók szerint 
 

3.3. Módszertanok a védettségi helyzet felméréséhez és megfigyeléséhez 

Az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikkének megfelelően a tagállamok kötelesek felügyelni a 
2. cikkben említett természetes élőhelyek és fajok védettségi helyzetét, különös tekintettel 
az elsődleges fontosságú természetes élőhelytípusokra és a veszélyeztetett fajokra, és 
ezeknek kell a 17. cikk szerinti értékelések alapját képezniük15.  

Módszertanokat dolgoztak ki a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok védettségi 
helyzetének értékelésére, vagy éppen az ilyen módszerek kidolgozását/javítását végzik. E 
módszerek általában olyan változókat, kritériumokat és küszöbértékeket határoznak meg 
a fő paraméterekhez (kiterjedés, terület, szerkezet és funkció stb.), amelyek jelzik, hogy az 
élőhelytípus kedvező védettségi helyzetben (KVH) van-e.  

Egyes országok jelenleg szabványosított módszertani protokollokat (Olaszország) és több 
kritériumra épülő modelleket (Dánia) dolgoznak ki és tesztelnek, illetve részletes értékelési 
mátrixokat dolgoztak ki helyi vagy területi szinten, valamint megfigyelés céljából, ideértve 
a jellegzetes növényfajokat (Németország16) és a védettségi helyzet értékelésére szolgáló 
egyéb megközelítéseket. 

A 6210 élőhelyre vonatkozó „KVH” leírását illetően azonban nincsenek hivatalos 
referenciák, néhány tagállam pedig továbbra sem rendelkezik részletes módszertannal a 
védettségi helyzet értékelésére, mivel uniós szinten csak egy koncepcionális keret áll 
rendelkezésre a 17. cikk szerinti jelentéstétel céljaira. 

Számos tagállamban kerül sor az élőhelyek feltérképezésére és az élőhelyek állapotával 
kapcsolatos információk összegyűjtésére (pl. biotikus és abiotikus tényezők rögzítése). Az 

                                                 
15  Jelentéstétel az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján.  Magyarázó megjegyzések és iránymutatások 
a 2013–2018 közötti időszakhoz. Végleges változat – 2017. május. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 

32,64

35,72

44,9116,78

36,20

31,74

3,69

Az élőhely (6210) Natura 2000-ben kiváló 
védettségű területének százalékos aránya

Alpesi Atlanti Fekete-tengeri Boreális

Kontinentális Mediterrán Pannon



 

43 

élőhely helye szerinti tagállamokban alkalmazott módszerek részleteit az 5.1. szakasz 
(Élőhely megfigyelési módszerek) tartalmazza. 

Néhány tagállam régebben hiányos felmérési adatok alapján becsülte meg a kiterjedést, 
az élőhely valószínű előfordulásának becslését pedig a talajtípus, a tengerszint feletti 
magasság és az indikátorfajok 10 km-es négyzetrácson belül jelentett előfordulása (pl. 
Írország) alapján végezte. A 2007–2012 közötti jelentéstételi időszakban minden tagállam 
használta a kiterjedési eszközt, amely egyes esetekben eltérő becslést eredményezett. 

Néhány tagállam az élőhelyek közelmúltbeli feltérképezésének köszönhetően jól ismeri az 
abszolút területet. Az élőhelyek feltérképezése átfogó áttekintést adhat az élőhelyek 
minőségéről és feldarabolódásáról. 

Az ezen élőhelytípus által lefedett terület pontos felmérése azonban nehéznek tűnik egyes 
tagállamokban, pl. Spanyolországban, ahol számos fokozatos átmenet figyelhető meg a 
Brometalia erecti és más szintaxisok között. Ezért meglehetősen nehéz és költséges 
pontosan feltérképezni az adott helyen lévő gyepek eloszlását, országos szinten pedig még 
nehezebb. Ráadásul e közösségek eloszlásában már akár rövid vagy középtávon is jelentős 
eltérések következhetnek be. 

A szerkezet és a funkciók értékelésekor normál esetben a tipikus és jellegzetes fajokat 
veszik figyelembe. Belgium (Flandria) a tipikus fajok regionális vörös lista szerinti 
fenyegetettségi helyzetét is figyelembe veszi a szerkezet és funkciók értékeléséhez. 

A védettségi helyzet meghatározásához különböző mutatókat alkalmaznak. A védettségi 
helyzet felméréséhez Dánia kidolgozott egy több kritériumra épülő modellt, amelyet a 
2013. évi jelentéstételnél a szakértői értékelésekkel együtt használtak. 

A 6210 védettségi helyzetének és mutatóinak meghatározásához használt változók 
magukban foglalhatják a diagnosztikai fajok számát, a fás szárú fajok relatív borítását, a 
lehetséges károsodásra utaló elemek meglétét, az őshonos inváziós fűszernövényeket és 
fűféléket, a nitrogénkedvelő fűszernövényeket, az idegenhonos inváziós fajokat stb. 

A 6210 élőhely jó minőségének mutatói (Schaminée 2016 alapján): 

 Nagy fajgazdagság 

 A tápanyagigényes és ruderális fajok hiánya 

 Az élőhely hosszú távú stabilitása 

 Általában zárt gyep alacsony vegetációs szerkezettel 

 Hagyományos legeltetési/kaszálási rendszer 

 A betörő magas fűfélék, cserjék és fák kis borítása 
 

Problémás lehet a „legjellemzőbb” vagy „legszigorúbb normák szerinti” gyepterületek 
mutatóinak összehasonlítási alapként vagy „referenciaként” való használata, mert ahhoz 
vezethet, hogy a kevésbé jellemző gyepek még akkor is „kedvezőtlen” (U1, U2) értékelést 
kapnak, ha jó a védettségük. Különösen az élőhely kiterjedési határain elhelyezkedő 
gyepek kaphatnak U2 vagy U1 értékelést, még ha jó is az állapotuk, amint arra 
Lettországban vagy Írországban rámutattak. Németországban a küszöbértékek és 
jellegzetes fajok regionális adaptációját is alkalmazták a természeti tájegységek 
(Naturräume) potenciáljával/feltételeivel kapcsolatban. 
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Az Írországban alkalmazott új protokoll biztosítja, hogy a megfigyelési megállót jó 
minőségűnek értékeljék, ha a megfigyelési megállótól számított 20 méteren belül kiváló 
minőségű indikátorfajt rögzítenek; így ismerik el azt a tényt, hogy kiváló minőségű pozitív 
indikátorfajok néha csak alkalmi jelleggel fordulhatnak elő az I. melléklet szerinti 
gyeptársulásban (Martin et al 2018). 

Egyes esetekben a szerkezet felmérésekor a kezelés is figyelembe vehető, pl. 
Észtországban: „az élőhelyet állandó jelleggel kezelik (kaszálják vagy legeltetik), vagy a 
közelmúltban kaszálták vagy legeltették, így a fajösszetétel nem változott; nincs jele a 
túlbokrosodásnak”, ami „nagyon jó szerkezetre” utal. 

A jövőbeli kilátások kivételével a védettségi helyzetre vonatkozó összes paraméter 
értékelésének lényeges részét képezik a tendenciák. A tendenciák meghatározóak a 
védettségi helyzet értékeléséhez, mivel rendszerint csak stabil vagy növekvő tendenciák 
eredményezhetnek átfogóan kedvező védettségi helyzetet (KVH).  

A tendenciák elemzése nem mindig szisztematikus megközelítést követ. Olaszországban 
arra született javaslat, hogy kezdjék a tendenciák elemzését a „terület, szerkezet és 
funkció” paraméterek alkalmazásával és dolgozzák ki a különböző megfigyelési időszakok 
összehasonlítását (a térképészeti ábrázolások és a kapcsolódó tájképi mérőszámok 
időrendi elemzése; a florisztikai/szerkezeti változások időrendi elemzése).  
 
3.3.1. A kedvező védettségi helyzetű élőhelytípus referenciaterületei 

A kedvező védettségi helyzetű élőhelytípus referenciaterületeinek azonosítása (minden 
egyes tagállamban/biogeográfiai régióban) segítheti a védettségi helyzet felmérését és az 
élőhely megfigyelését. A víz-keretirányelv már hasonló koncepciót tartalmaz17. Mivel ez a 
sokféle környezeti és biotikus tényezőtől függő élőhelytípus rendkívül változatos és 
változékony, ezért minden élőhely altípus (talajtípusok, vegetációs egységek és főbb 
éghajlati helyzetek) tekintetében referenciaterületeket kell meghatározni. 

Az élőhely változó ökológiai tényezőktől (időjárás, éghajlat, hidrológia stb.) függő 
természetes dinamikája nehézségeket okozhat a referenciahelyszínekkel való 
összevetéskor. Ez a helyzet a referenciahelyszínek rendszeres megfigyelésével oldható 
meg, ami elegendő adatot szolgáltathat a különböző feltételek melletti 
összehasonlításhoz. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a területek idővel változhatnak. 
A hosszú távú fejlődés értékeléséhez külön megfigyelési rendszert kell kidolgozni és 
bevezetni, különösen, ha az élőhely kedvező védettségi helyzetét globális változások 
zavarhatják meg (lásd még az élőhelyvédelmi irányelv 11. cikkét és annak szükségességét, 
hogy a kezelés eredményességének értékeléséhez valamilyen területspecifikus 
megfigyelést kell biztosítani). 

Nagy fokú helyi és földrajzi szintű változékonysága és florisztikai sokfélesége miatt ennél 
az élőhelytípusnál különös kihívást jelent a referenciaterületek használata. A környezeti és 
éghajlati viszonyok miatt az egyes területek potenciálja igen eltérő lehet. E tényezők 
korlátozzák némelyik területet, amely így a növénytakaró tekintetében eltérő potenciállal 

                                                 
17 II. melléklet 1.3. pont iv. alpont: „A tagállamok referenciahálózatot alakítanak ki a felszíni víztestek 
mindegyik típusára. A hálózatnak elegendő számban kell tartalmaznia kiváló állapotú helyeket, hogy 
biztosítsa a referenciafeltételeket jellemző értékek megfelelő megbízhatóságát, tekintettel az arra a felszíni 
víztestre vonatkozó kiváló ökológiai állapotnak megfelelő vízminőségi elemek értékeinek 
változékonyságára”. 
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rendelkezik. Előfordulhat, hogy egyes területek az optimális kezelés ellenére sem javulnak 
úgy, mint mások, mégis fontosak a biológiai sokféleség szempontjából.  

A referenciaterületeket a régiók közötti florisztikai különbségek és a fajok sokféleségének 
gradiensei figyelembevételével kell meghatározni. E megközelítés alkalmazásakor az 
élőhelytípus referenciaterületeit úgy kell kiválasztani, hogy azok lefedjék az ökológiai és 
fajbeli változatosságot. Ideális esetben minden egyes biogeográfiai régióhoz biztosítani kell 
az élőhely (optimális ökológiai feltételek melletti) referenciahelyszínét, és ezzel kell 
összevetni az élőhely régióban található összes többi helyszínét. E megközelítés előnye az, 
hogy sokkal egyszerűbb módszertani (statisztikai) eszközt biztosít a védettségi helyzet 
értékeléséhez. Másrészről viszont a fajösszetétel nemzeti gradiensei a számos tipikus faj 
földrajzi kiterjedése miatt félrevezető védettségi helyzetfelmérésekhez vezethetnek. 
 
3.3.2. Kedvező referenciaértékek 

Ahhoz, hogy az élőhelyvédelmi irányelv (HD) szerinti védettségi helyzetet a 2001–
2006 közötti jelentéstételi időszak óta a HD 17. cikke alapján alkalmazott módszer szerint 
lehessen értékelni, kedvező referenciaértékek (KR) meghatározása szükséges az 
élőhelytípusok és fajok kiterjedése, az élőhelytípusok területe és a fajok populációmérete 
tekintetében. A KR fontos referenciaszintet jelent annak meghatározásához, hogy az egyes 
fajok és élőhelyek mikor érik el a kedvező védettségi helyzetet (KVH).  

Az Európai Bizottság támogatásával nemrégiben jelentést tettek közzé a KR kialakítására 
vonatkozó módszerekről és iránymutatásokról (Bijlsma et al. 2018).  

Néhány ország jelenleg végzi az uniós élőhelytípusaira, köztük gyepekre vonatkozó KR 
meghatározását. A legtöbb tagállamban azonban nincs jól meghatározott KR a 
6210 élőhelyre vonatkozóan. A száraz gyeptársulások különböző természetes 
élőhelytípusokra való elkülönítésének nehézségei (pl. Festucion valesiacae alcsoport: 
6210, 6240* és 6250* Szlovákiában) nagy kihívást jelentenek a KR meghatározása terén. 

Az élőhelyek pontosabb azonosítása, feltérképezése és értékelése döntő fontosságú a KR 
figyelembevételéhez. A feldarabolódás és az egyéb veszélyek lehetséges hosszú távú 
negatív hatásait számszerűsíteni kell, mielőtt a KR becslése elkészíthető az 
élőhelytípushoz.  
 
3.3.4. Következtetések és ajánlások 

 Olyan egyszerű és harmonizált módszerek alkalmazását kell javasolni, amelyek 
lehetővé teszik a védettségi helyzetfelméréseknek legalább az azonos biogeográfiai 
régióhoz tartozó országok közötti összevetését. A harmonizáció nemzetközi 
együttműködést igényel az egyes országokban alkalmazott módszerek 
összehasonlításához. Néhány ország szerint azonban az eltérő területi viszonyok, 
biogeográfia, fajösszetétel, kezelés és társadalmi-gazdasági körülmények miatt 
meglehetősen nehéz az uniós szintű harmonizáció. 

 Annak elkerülése érdekében, hogy valamennyi helyszín összevetése a legszigorúbb 
normák szerint történjen, fontos figyelembe venni a szerkezet és a funkciók helyi 
különbségeit; előfordulhat, hogy földrajzi elhelyezkedésük vagy más tényezők miatt 
egyes gyepek saját ökoszisztémájukon belül már kedvező szerkezetet és funkciókat 
mutatnak (O’Neill et al 2013), bár nem felelnek meg a legszigorúbb normáknak.  
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 Hasznos lenne figyelembe venni a helyszínen vagy az internet útján viszonylag könnyen 
értékelhető paramétereket, pl. a fedetlen talaj, az inváziós fajok és a növénytakaró 
borítását egy terepfotókon alapuló szabványosított értékelési protokoll vagy más 
távérzékelési technikák alkalmazásával.  

 A teljes ismételhetőség garantálásához a helyszínen állandó jelöléssel kell ellátni a 
transzektek és felvételezések helyét. A cserjék borítását a megfigyelők általi 
szemrevételezés helyett inkább műholdakról/repülőgépekről/drónokról készített 
fényképek értelmezése alapján kell értékelni; ez segítené a valódi változások 
pontosabb és gyorsabb azonosítását. 

 A homogén élőhelytípusok poligonjainak körülhatárolása az élőhelyek/biotópok 
távérzékelési technikákkal (műholdas adatok, légi fényképek) végzett 
feltérképezésével történhet (pl. Stanová, Valachovič eds. 2002). Szlovákiában, Ciprus 
északi részén, Romániában, Montenegróban és Ukrajnában már alkalmazták ezt a 
megközelítést. 

 További megközelítést jelenthet a műholdfelvételek dinamikus szegmentációja a 
Natura 2000 élőhelyek azonosítása és megfigyelése céljából.  

 Biogeográfiai szinten kidolgozható lenne egy megfelelő megközelítés a nemzeti KR 
meghatározásához. A vonatkozó kritériumokat következetes módszerek/elvek alapján 
kell rögzíteni. 

 Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentéstételre vonatkozó magyarázó 
megjegyzések és iránymutatások arra utalnak, hogy a tendenciákra vonatkozó 
információk minőségének javítása érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a 
megfigyelési rendszerek módszertanára. 

3.4. Veszélyek és nyomások 

A 6210 élőhelyet jelenleg érintő legnagyobb nyomásokat és veszélyeket a külterjes 
legeltetés és kaszálás felhagyása vagy beszüntetése jelenti. Az élőhely kiterjedésének 
számos részén fordul elő alullegeltetés. Ugyanakkor egyes területeken túllegeltetés zajlik, 
ami negatívan befolyásolja az ennél az élőhelynél nagyon fontos, természetesen alacsony 
tápanyagszinteket. 

Az azonosított nyomások/veszélyek fő következményei és hatásai az élőhely területének 
csökkenése, valamint szerkezetének és funkciójának megváltozása, ideértve a 
fajösszetétel módosulását és a tipikus fajok eltűnését. 

Az élőhelyek leromlásának vagy eltűnésének meglévő és lehetséges okait kezelési 
intézkedések útján kell rendezni. A megőrzés tervezéséhez fontosak a veszélyek és a 
nyomások azonosítására és számszerűsítésére használt ismeretek és módszerek. 

 
3.4.1. Az élőhelyhez azonosított fő veszélyek és nyomások  

A tagállamok felkérést kaptak, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikkének megfelelően 
a 2007–2012 közötti jelentéstételi ciklusban egy jóváhagyott hierarchialista alapján 
tegyenek jelentést az egyes élőhelytípusokra vonatkozó 20 legfontosabb veszélyről és 
nyomásról. A nyomások az élőhelyekre aktuálisan ható tevékenységeket jelentik, a 
veszélyek pedig olyan tevékenységek, amelyek hatása a közeljövőben várható. 
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A nyomásokat és veszélyeket három osztályba sorolták: nagy, közepes és kis jelentőségű. 
Az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti, 2007–2012 közötti jelentéstételi időszakban 
azonosított fő veszélyek és nyomások valamennyi biogeográfiai régióban hasonlóak voltak, 
és egybeesnek a nemzeti szakértők által e cselekvési terv kidolgozása során 
azonosítottakkal18.  

2007–2012 között a 6210 élőhelytípus legfontosabb nyomásai a gyepterület nem 
megfelelő legeltetéséhez, biocönotikus fejlődéséhez/szukcessziójához és 
kaszálásához/vágásához kapcsolódtak. Számos országban a termesztési gyakorlatok és a 
trágyázás módosulását is az ezen élőhelytípust fenyegető fontos veszélyként 
azonosították. 
 

Alullegeltetés és felhagyás  

A gyepterület csökkenésének legfontosabb oka a gyepkezelés megszűnése.  Úgy tűnik, 
hogy a legeltetési tevékenység eltűnése miatt az élőhely kiterjedésének nagy részén (pl. 
sok déli területen, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban) folyamatos a 
területvesztés. A száraz meszes gyepeken folytatott legeltetés manapság gazdaságilag 
gyakran fenntarthatatlan és ezért felhagynak vele. Az állattenyésztők pénzügyi nehézségei 
hosszú távú hatást gyakorolnak ennek az élőhelytípusnak a fennmaradására. 

Az alullegeltetés és szélsőséges helyzetben a felhagyás megváltoztatja ennek az 
ökoszisztémának a szerkezetét, fajösszetételét és működését, ami a kapcsolódó fajokat, 
például gerincteleneket vagy moha-zuzmó társulásokat is érinti. 

A féltermészetes gyepek legeltetésének vagy kaszálásának megszűnése után nagyon 
gyorsan felhalmozódik az avar, csökken a fajok száma és nő a gyep magassága.  Az avar 
felhalmozódásának trágyázó hatása is van, mivel a biomassza nem távozik a gyepterületről, 
a talaj szervesanyag-tartalma pedig emelkedik. A versenyképesebb fűfélék, mint a 
Calamagrostis epigeios, az Arrhenatherum elatius és a Brachypodium pinnatum uralhatják 
és elnyomhatják a többi fajt. A fajok sokfélesége gyorsan csökken. Az egynyári és kétnyári 
fajok is eltűnnek, mivel a vegetációban megszűnnek a kis nyílt foltok (Rūsiņa, 2017).  

A felhagyás végeredménye a cserjésedést eredményező szukcesszió, ami az élőhely 
elvesztését okozza, bár az élőhely minősége már jóval előbb megváltozik. A nagyon száraz 
legelők túlnövése lassabban következik be, mivel a nedvességi viszonyok nem alkalmasak 
a cserjék és facsemeték számára. A szukcesszió nemcsak a fajösszetétel változásait 
módosítja, hanem az egyes fajok relatív abundanciáját és a növényzet szerkezetét is 
megváltoztatja. Ez a vegetációs komponensek (fűfélék, fűszernövények) egymáshoz 
viszonyított arányának, a fedetlen talaj területének és a gyep magasságának változásaival 
járhat, amelyek mindegyike kihat a gerinctelenekre. A szerkezet változásával egyes 
növényfajok növekedési formái is megváltoznak, így kevésbé lehetnek alkalmasak egyes 
gerinctelenek gazdanövényeként. 

Néhány ország, például az Egyesült Királyság megemlíti az erdősödést eredményező 
szukcesszió lepkékre gyakorolt hatásait (Fox et al 2015). Az élőhelyhez tartozó fajok közül 

                                                 
18 Az összevetéseket nehezítő következetlenség mutatkozott azonban abban, ahogyan az országok 
jelentették a veszélyeket és nyomásokat. Az összevetések elősegítése és az országok korábbi jelentéseiben 
szereplő következetlenségek elkerülése érdekében elvégezték a veszélyek és nyomások jelentési 
iránymutatásának felülvizsgálatát és „A nyomások és veszélyek listája” szabványosított változatának 
naprakésszé tételét a következő (2013–2018) jelentéstételi időszakra. 
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számos esetében folytatódott az eloszlás vagy populációméret csökkenése.  Az Egyesült 
Királyság meszes gyepein az elmúlt 10 év során végzett határozott megőrzési intézkedések 
nyomán azonban stabilizálódás vagy növekedés látható az e gyepeken előforduló olyan 
fajoknál, mint a Cupido minimus (törpeboglárka), a Lysandra bellargus (égszínkék 
boglárka), a Maculinea arion (nagyfoltú hangyaboglárka) és az Euphydryas aurinia (lápi 
tarkalepke) (e faj a 6410 kékperjés lápréteken is megtalálható). 
 

Túllegeltetés 

A túllegeltetés negatív hatással van erre az alacsony tápanyagszintekhez alkalmazkodott 
élőhelytípusra. Az állatállomány nagy sűrűsége és a kiegészítő takarmányozás a 
6210 élőhely rétekké való átalakulását eredményezheti. Jelenleg ez történik például ott, 
ahol a falvak és utak környékén található gyepterületeken rendszerint távolabbi helyekre 
történő mozgatás nélkül tartanak állatokat, vagy ahol az állatok legeltetését csoportokban 
és elkerítve végzik. 

A túllegeltetés nyomán a tipikus fajokat az intenzív legeltetést tűrő és a rétekre vagy 
nitrogénkedvelő taxonokra jellemző egyéb fajok váltják fel. A túl intenzív túllegeltetésnek 
kitett területeken olyan problémák jelentkezhetnek, mint a talajtömörödés, a nitrifikáció 
és akár a talajborítás elvesztése. 

A túllegeltetés – különösen nyáron – túlzott mértékű rágcsálást, taposást és tiprást jelent, 
ami egyrészt talajerózióval, másrészt a fajgazdagság és a szerkezeti sokféleség 
csökkenésével jár, a magas fűszernövények elvesztését és az állatok számára kevéssé 
vonzó cserjefajok elterjedését okozva. 
 

A gazdálkodási gyakorlatok és az intenzívebbé válás változásai 

A gazdálkodás apróbb változásainak, például a legeltetési nyomásnak komoly 
következményekkel járó hatása lehet a tipikus társulások és a hozzájuk kapcsolódó fauna 
megőrzésére. A gyep magasságának vagy a fedetlen talaj területének változásai például 
nagy hatást gyakorolhatnak a gerinctelen populációkra (mind a fajok összetétele, mind az 
abundancia tekintetében). 

A gyepkezelés intenzívebbé válása trágyázás és gyomirtó szerek alkalmazását jelentheti, 
ami úgy a növény-, mint az állatfajok terén csökkenti e gyepek fajgazdagságát. Az 
élőhelyhez kapcsolódó faunára gyakorolt hatásokat illetően az intenzívebbé válás 
különösen a gerinctelen fajokat érinti. 

Már számos legelő fertőződik olyan marhák trágyájával, amelyek féreghajtók 
(antihelmintikumok) nagy mennyiségeit kapták. A kezelés időtartama néhány naptól 
néhány hónapig terjed. Ha az állatokat a legeltetési időszakban kezelik, a hatóanyag 
molekulái gyorsan bekerülnek a természetes környezetbe és hatással lehetnek a koprofág 
rovarok és rovarevő fajok (emlősök, madarak stb.) populációira. E kockázat úgy 
korlátozható, hogy kevésbé káros és kevésbé perzisztens hatóanyagokat választanak, 
illetve kerülik az érzékeny területeken legelő állatok kezelését (a kezelést istállózott 
állományoknál vagy erre a célra használt réten végzik). 
 

Az állattartási gyakorlatok változásai 
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A gazdasági jövedelmezőség fenntartása érdekében az idényjellegű állattartás a nagy 
állományok irányába fejlődött, amelyeket ma tehergépkocsi szállít a nyári legelőkre, míg 
korábban a kisebb állományok lábon jutottak fel a nyári legelőkre, útközben különböző sík 
és völgyvidéki területeken legelészve. A környezetre gyakorolt hatás mellett ez a vadvilágot 
is érinti, mivel az állományok nyáron korábban (május–június), a tyúkalakúak (nyírfajd, 
fogoly és hófajd) költési időszakában érkeznek. Ezért szerepelnek „augusztusi körzetek” az 
ökológiai pásztorgazdálkodási tervekben, pl. Franciaországban, hogy késleltessék az 
állományok megérkezését egyes érzékeny alpesi legelőkre. 

 

Nitrogénlerakódás 

Egyes országokban – pl. Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Luxemburgban, Hollandiában 
és az Egyesült Királyságban – a légköri nitrogén lerakódása, majd ezt követően fajszegény 
vegetáció kialakulása és a vegetációs szerkezet változásai veszélyeztetik az élőhelyet.  

A talajból felvehető nitrogénmennyiség növekedése negatív hatással van erre a 
nitrogénszegény talajokat igénylő élőhelyre. Az élőhely egyes jellegzetes fajai eltűnnek, 
míg más nem őshonos, de hatékony nitrogénfelvevő fajok kedvező helyzetbe kerülnek, a 
gyepterület szerkezetét pedig magas fűfélék uralják.  

A kritikus terhelés túllépése esetén csökken a fajok sokfélesége és egyöntetűsége, kisebb 
lesz a jellemző fajok gyakorisága, valamint visszaesik a ritka növények száma (van den 
Berg et al. 2010). 
 

Terjeszkedő és inváziós fajok 

A terjeszkedő növényfajok behurcolása és elterjedése gyakran a féltermészetes 
gyepterületekre nehezedő egyéb nyomás, például felhagyás vagy eutrofizáció (a talaj 
feldúsulása növényi tápanyagokkal, ami termékenyebb talajt, illetve sűrűbb és magasabb 
növényzetet eredményez) következménye. Amint ezek a fajok elterjednek, jelentősen 
megváltoztatják a környezetet és a fajok közötti versenyfeltételeket a gyepfajok számára.  

Az inváziós fajok magjait vagy különböző szaporítóképleteit állatállományok is 
terjeszthetik, amikor más területekre költöznek. 

Az inváziós fajok terjedése több ország, pl. Belgium, Dánia, Magyarország, Írország, 
Litvánia, Lengyelország és az Egyesült Királyság esetében is elismert veszélyt jelent erre az 
élőhelyre. Minden országban különböző fajokat azonosítottak a 6210 élőhelyet fenyegető 
veszélyként. Ezek a növények általában nagyon versenyképesek, és kiszorítják az e 
gyepterületeken megőrzési értékkel bíró egyéb növényfajokat. 
 

A földhasználat megváltozása és az élőhelyek feldarabolódása 

A földhasználat megváltoztatása – például szántóterületté, hulladéklerakóvá, illetve 
beton- vagy gipszgyártást vagy mészkőfejtést szolgáló kőbányává való átalakítás és az 
infrastruktúra fejlesztése – az élőhely területének csökkenését és feldarabolódását 
okozhatja.  

Az agglomerációkhoz közeli területeken, pl. falvak és városok környezetében az 
urbanizáció ezen élőhelytípus területének csökkenését okozhatja.  
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Az élőhelyek feldarabolódása és az élőhelyek folytonosságának csökkenése különösen az 
Egyesült Királyság és az északi országok (pl. Svédország, Lengyelország, Belgium, Dánia) 
esetében jelent veszélyt erre az élőhelytípusra, de a legelők szétaprózódásáról általában 
kevés tanulmány és módszertan vagy tapasztalat áll rendelkezésre. 

Az élőhelyek feldarabolódása csökkenti a gyepek folytonosságát a növényfajok számára 
(Soons et al., 2005). Hatással lehet a gyepterületekhez kapcsolódó gerinctelen 
populációkra is, csökkentve a fajgazdagságot (Parker és McNally, 2002). A feldarabolódott 
élőhelyeken rendszerint kisebb a populációk genetikai sokfélesége, ami gyengíti hosszú 
távú fenntartást. 

Az élőhelyek feldarabolódása feltehetően jelentős hatást gyakorol a populációdinamikára, 
és a kutatások rávilágítottak egyes fajok/populációk genetikai szűk keresztmetszetére, 
valamint az elszigetelt élőhelyfoltok kihalási adósságára. A felhagyott gyepek 
helyreállítását követő regenerációs folyamatot akadályozhatja a kolonizáció hiánya is, 
mivel a megmaradó növényzetből a tipikus fajok, a talaj-magbankból vagy magesőből 
pedig a magok hiányoznak.  

Az élőhelyek feldarabolódása sok olyan tipikus gerinctelen faj számára is fontos kérdés, 
amelyek kevésbé mozgékonyak, és életciklusukhoz különböző élőhelyelemek vagy 
élőhelyek mozaikját igénylik, vagy metapopulációs dinamikára támaszkodnak. Ráadásul az 
éghajlatváltozás miatt szükség lesz a fajok megfelelő új élőhelyre történő vándorlására, ezt 
pedig ellehetetlenítheti a tájon belüli élőhelyek fokozódó feldarabolódása. 

Javítani kell az ismereteket az élőhelyek feldarabolódására és arra vonatkozóan, hogy ez 
hogyan befolyásolhatja hosszú távon az élőhely megőrzését. 

Az élőhelyek eloszlási területein bekövetkező új fejlemények hatásvizsgálata során 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani ezen élőhelytípus elpusztulásának vagy 
leromlásának. 
 

Erdőtelepítés  

Egyes országokban, pl. Olaszországban, Szlovákiában és Lettországban erdőtelepítésre 
került sor a korábban ezen élőhelytípus által elfoglalt területeken. Az erdőtelepítést 
gyakran idegenhonos fajokkal vagy a terület potenciális vegetációjának nem megfelelő 
fajokkal végezték (pl. Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). Ilyesmi jelenleg nem történik 
gyakran, de gazdasági vagy vadászati okokból továbbra is előfordulhat. A tűlevelű fák 
ültetése a talaj pH-értékének és ebből következően a növénytársulások összetételének 
megváltozásához vezethet. Emellett a fák gyökérrendszere a mészkő roncsolásával 
hajlamos a talajszerkezet megváltoztatására. Végezetül, a fák lombozata miatti árnyékolás 
korlátozza a fény elérhetőségét és olyan nedvesebb mikroklímákat eredményez, amelyek 
károsak e gyepterületek fajainak fennmaradására nézve. 

Az élőhelyek helyreállításával ütköző erdővédelem/megőrzés 

Az egyes tagállamokban létező, az erdők bővítését vagy megőrzését célzó erdészeti 
jogszabályok és az egyéb nemzeti kötelezettségek nehezítik a 6210 élőhelytípus 
helyreállítását, amikor már előrehaladott a szukcesszió és megjelentek az első erdőfázisok, 
például a Pinus sylvestris állományok. Ezek az első generációs erdők, különösen nem túl 
nagy árnyékot adó fák esetén, gyakran még mindig elegendő tipikus növényfajt vagy 
diaspórát tartalmaznak az előző 6210 élőhely viszonylag rövid időn belüli könnyű 
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helyreállításához. Biztosítani kell tehát, hogy ne legyenek gyakorlati vagy jogi akadályok a 
helyreállítás előtt, például a száraz gyepek kezelésének felhagyása miatti szukcessziót 
követően az erdőkre vonatkozó megőrzési vagy kompenzációs szabályok. 
 

Rekreációs tevékenységek 

Ahol intenzívvé válhatnak, ott a rekreációs tevékenységek talajtömörödést és eróziót 
okozhatnak, majd negatív hatást gyakorolhatnak az élőhelytípushoz kapcsolódó növény- 
és állatfajokra. A beszámolók szerint a szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységek 
néhány uniós országban közepes és nagy intenzitású nyomásnak és veszélynek bizonyultak 
(a 17. cikk szerinti jelentéstétel keretében).  

A túlzott taposás invazív és terjeszkedő növényfajok behurcolását, ruderális vegetáció 
kialakulását és a biológiai sokféleség csökkenését okozhatja. 
 

Növénygyűjtés 

Bár manapság már ritkábban fordul elő növénygyűjtés, az orchideák (nemcsak a virágok, 
hanem a gumók is) és az ehhez az élőhelytípushoz kapcsolódó egyes növényfajok igen 
vonzó virágokkal rendelkeznek, és e tevékenység bizonyos helyeken veszélyt jelenthet. 
Mindez befolyásolhatja egyes fajok populációinak életképességét, ahol csökken azok 
növényi szaporítóanyaga. 
 

3.4.2. A nagy nyomások elleni sürgős fellépést igénylő területek meghatározása 

Egyes országok bizonyos területei különösen fontosnak tekinthetők az erre az 
élőhelytípusra gyakorolt fő hatások leküzdése szempontjából. A hangsúly egyértelműen 
azokra az elbozótosodás világos jeleit mutató nagy felhagyott területekre helyeződik, ahol 
a külterjes legeltetés már nem jövedelmező. Emellett a kompenzációs vagy rekreációs 
intézkedéseket gyakran hosszabb ideig nem ellenőrzik, és hosszú távú kezelésre lenne 
szükség. 

Azokon a területeken is fontos fellépni, amelyek hajlamosabbak lehetnek a tápanyag-
feldúsulásra (pl. Dániában) és ahol nagyon feldarabolt az élőhely (amint arra Dánia és 
Svédország rámutatott). 

Ennek az élőhelynek néhány, a Natura 2000 területeken kívüli kiváló minőségű foltja 
különös figyelmet érdemelne, amint arra Írország rámutatott (Martin et al. 2018). 

Európai összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani a legtávolabbi területekre (pl. a 
kontinentális a boreális régió közötti átmeneti övezetre), ahol az élőhelytípus nemcsak 
kevésbé markáns, hanem kisebb ellenállással és kisebb helyreállítási potenciállal is 
rendelkezik. 
 
3.4.3. Eljárások és módszertanok az élőhelyet fenyegető fő veszélyek és nyomások 
meghatározására és értékelésére 

Általánosságban elmondható, hogy országos szinten nincsenek szabványos eljárások és 
módszertanok a 6210 élőhelyet fenyegető fő veszélyek és nyomások meghatározására és 
értékelésére. A veszélyek és nyomások azonosítását rendszerint környezetvédelmi 
szakemberek végezték a helyszínen, intenzitásuk becslése pedig szakértői ismeretek 
alapján történt.  
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Egyes országok jelenleg végzik a közösségi jelentőségű élőhelyeket és fajokat fenyegető 
veszélyek és nyomások értékelésére szolgáló szabványos módszertanok kialakítását. 

Az értékelést és bejelentést illetően rendezendő egyes kérdések a veszélyek és nyomások 
egyenlőtlen eloszlásához és intenzitásához kapcsolódnak. 

 
3.4.4. Következtetések és ajánlások 

 A fő veszélyek és nyomások valamennyi biogeográfiai régióban egyértelműek és 
általánosak, és a kezelés hiányához kapcsolódnak. Ezek egyrészt a földterületek 
felhagyását, valamint a legeltetés és kaszálás hiányát vagy csökkenését jelentik, ami a 
cserjék és a fák terjeszkedésével járó szukcesszióhoz vezet. Másrészt a legeltetés 
intenzívebbé válása eutrofizációt, talajelváltozásokat, valamint a növényközösségek és 
a kapcsolódó állatvilág változásait eredményezheti. 

 Tovább kell vizsgálni az élőhely feldarabolódását (az élőhely folytonosságának 
csökkenését) és annak az élőhely védettségi helyzetére gyakorolt hatását. 

 Az élőhely esetében szükség van az inváziós fajok terjedésének további vizsgálatára és 
megfigyelésére.  

 Általánosságban elmondható, hogy országos szinten nincsenek szabványos eljárások és 
módszertanok a 6210 élőhelyet fenyegető fő veszélyek és nyomások meghatározására 
és értékelésére, illetve hogy szükség van ilyen szabványos módszerek kidolgozására. 
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3.5. Az éghajlatváltozás hatásai 

Az éghajlatváltozás ezen élőhelytípusra gyakorolt lehetséges hatásairól nincs elég ismeret. 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések azonosításához tovább kell 
vizsgálni az éghajlatváltozás 6210 élőhelytípusra gyakorolt hatásának európai szintű 
sebezhetőségi elemzését és megfigyelési tapasztalatait. 
 
3.5.1. Az éghajlatváltozás 6210 élőhelyre gyakorolt hatásának bizonyítéka 

Nincs sok bizonyíték az éghajlatváltozás 6210 élőhelyre gyakorolt hatására, mivel ezt eddig 
nem vizsgálták részletesen, és úgy tűnik, hogy a legtöbb országban nem is készült külön 
tanulmány ezekről a hatásokról. Az éghajlatváltozást valójában egyik tagállam sem jelezte 
a 6210 szempontjából nagy veszélynek vagy nyomásnak az élőhelyvédelmi irányelv 
17. cikke szerinti jelentésben (2007–2012 közötti időszak). 

Az élőhelyek európai vörös listája (Janssen et al., 2016) a 6210 féltermészetes száraz 
gyepeket két gyeptípusra osztja (E1.2a, E1.1i). Egy esetben az éghajlatváltozás felkerült a 
nyomások és veszélyek külön listájára.  

Írországban bizonyíték van arra, hogy az I. melléklet szerinti ezen élőhely kiterjedésének 
meghatározásához fontos éghajlati tényezők megváltoztak az elmúlt 12 évben. Jelenleg 
zajlik annak a kivizsgálása, hogy az elmúlt évtizedben hogyan fokozódtak a nyári esőzések, 
és hogy ez milyen hatással van a gyeptársulásokra. Leahy & Kiely 2011 rávilágít a fokozódó 
áradások okozta problémákra (a 2013. évi NPWS is idézi).  A Grassland Monitoring Scheme 
felmérés (2015–2017) során egy terület esetében jelezték a nedvesebb nyarak 
fajösszetételre gyakorolt negatív hatását (Martin et al 2018).  

Egyes országokban (pl. Olaszországban) az éghajlatváltozással kapcsolatos jelenségeket, pl. 
a növekvő nyári aszályt és hőmérsékletet olyan fenyegetésnek tekintik, amely hatással 
lehet az élőhelyre és valószínűleg alátámasztja a talaj elvékonyodásának és eróziójának 
megfigyelt eseteit, amelyek drasztikusan módosíthatják a szerkezetet és a florisztikai 
összetételt, az egynyári szárazságtűrő fajok javára. 

Franciaországban a déli elterjedésű állatfajok érkezése nyomán megfigyeltek bizonyos 
hatásokat Normandia térségében (Eure-völgy és Szajna-völgy), ahol a 6210 élőhelynek 
különleges szerepe van e fajok befogadásában és eloszlásában. 

Az Egyesült Királyságban azonban hosszú távú kísérleti bizonyítékok jelzik, hogy az élőhely 
ellenáll az éghajlatváltozás (nyári aszályok és téli melegedés formájában jelentkező) 
hatásainak (Grime et al 2008).  

Az éghajlatváltozás előmozdíthatja az olyan idegenhonos inváziós fajok fejlődését is, 
amelyek kevésbé érzékenyek a környezeti változásokra.  

 
3.5.2. Az élőhelyek éghajlatváltozással szembeni sebezhetősége és alkalmazkodási 
képessége 

Kevés tanulmány próbálta modellezni, hogy az egyes gyeptípusok hogyan reagálnak az 
éghajlatváltozásra. Az élőhelytípusok dinamikus jellegű, összetett egységek, ezért jövőbeli 
eloszlásuk modellezésének alkotóelemeiken, különösen a rájuk jellemző növényfajokon 
kell alapulnia (Bittner et al. 2011). Ugyanakkor az interspecifikus kapcsolatok és funkciók 
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az érkező új vagy az elvesző fajokkal is változnak, és az éghajlati változókra eltérő váratlan 
módokon reagáló új vagy módosított élőhelytípusokat eredményezhetnek. 

Uniós szinten több modellezési tanulmány készült, amelyek szerint több áradás és 
hosszabb aszály fog bekövetkezni (ICCP 2007). Annak szimulációja, hogy az 
éghajlatváltozás hatására 2060-ig több uniós védett gyepes élőhelytípus van jelen 
Európában, azt mutatja, hogy Európában összességében csökkenni fog a védett gyepes 
élőhelyek előfordulása (Bittner et al. 2011). Bizonyos élőhelytípusok esetében azonban az 
éghajlatváltozás egyes területeken kedvezőbb éghajlati feltételeket eredményezhet. 
Például a hosszabb és gyakoribb aszályok növelhetik a száraz gyepes élőhelyek területét 
(6120*, 6210) Észak-Európában (Rusina, 2017). 

Az éghajlatváltozás miatt a fajok nagy része várhatóan északkeleti irányban fog elmozdulni. 
Az európai madarak élőhelyének kiterjedése átlagosan 550 km-rel fog eltolódni, és 
átlagosan 20%-kal csökkenni (Huntley et al. 2008). Az éghajlatváltozás még jobban 
érintheti a madarakénál kisebb elterjedési potenciállal rendelkező fajokat (például a 
növényeket és gerincteleneket). A fajok kiterjedési területeinek változásával a 
fajközösségek és a fajok közötti kölcsönhatások is megváltoznak. Ez telítetlen 
fajközösségeket okozhat, amelyeknél nagy a kockázata az inváziós fajok behurcolásának és 
elterjedésének (Auniņš 2009).   

Buse et al. (2015) arról számolnak be, hogy a jelek szerint a xerofil gyepek az általuk 
tanulmányozott más élőhelytípusoknál kevésbé érzékenyek az éghajlatváltozásra, míg a 
mezofil hegyvidéki gyepekre nagy valószínűséggel hatással van az éghajlatváltozás, 
különösen ami a fajok összetételét és abundanciáját illeti. 

Lengyelországban hosszabb nyári meleg időszakok várhatók, ami akár előnyös is lehet a 
6210 élőhely számára. Mindazonáltal néhány tipikus fajra, pl. Pulsatilla spp. negatív 
hatással lehet az erős nyári aszályok előfordulása vagy a téli fagyos időszakok hiánya, mivel 
egyes bizonyítékok szerint a Pulsatilla sikeres virágzásához és maghozásához fagyra van 
szükség (Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Dostálek & Frantík (2011) a Cseh Köztársaságban tanulmányozták az időjárás 
változékonyságának a száraz gyepek növényközösségének dinamikájára gyakorolt hatását. 
Korrelációt találtak a fajok különböző funkcionális csoportjai és egyes fajok és az időjárási 
változékonyság között. Egy öt természetvédelmi területen végzett 9 éves vizsgálat során a 
száraz gyepterület vegetációjának az időjárási viszonyokra adott következő reakcióit 
figyelték meg: i. a nedvesebb körülmények, különösen a téli időszakban befolyásolták az 
évelő fűfajok túlsúlyát és fajgazdagságát és a rozettás növények visszaesését; ii. az évről 
évre magasabb téli hőmérséklet a rövid pázsitfűfélék és a kúszó phorbok túlsúlyának 
csökkenését eredményezte; iii. a tavaszi szárazság kedvezőtlenül érintette az általános 
abundanciát, különösen a kétszikű fajok abundanciáját és a fajgazdagságot. Ezek a 
kapcsolatok azonban különböző helyszíneken különböző módokon jelenhetnek meg, 
esetenként pedig a különböző helyszínek vegetációja ellentmondó módon reagálhat az 
időjárási viszonyokra. 

A cselekvési terv készítésében részt vevő egyes szakértők megemlítették, hogy a fajgazdag 
gyepek jól alkalmazkodtak a változó időjárási viszonyokhoz. A xeroterm fajoknak a száraz 
évek előnyösek, míg a mezofil fajoknak a nedvesebb évek kedveznek. 

Egyes szakértők szerint maga az élőhely gyakorlatilag független a talajvízszinttől, és fajai 
többnyire száraz-félszáraz viszonyokhoz alkalmazkodtak. Így nem várhatók közvetlen és jól 
megfigyelhető hatások. A közvetett hatás (a sebezhetőség növelése és az 
alkalmazkodóképesség csökkenése) nem zárható ki a kezelés esetleges változása és a 
betolakodó fajok potenciálisan növekvő szerepe miatt, az ilyen hatások azonban csak helyi 
esettanulmányokban elemezhetők. 

Esetenként a lehetséges hatások az éghajlatváltozás vízre gyakorolt hatásához 
kapcsolódhatnak, mivel a száraz évszakban a vízhiánytól függ a sajátos flóra és 
gyepszerkezet fenntartása. 
 
3.5.3. Következtetések és ajánlások 

 Az ezen élőhelyre gyakorolt éghajlatváltozási hatásokkal kapcsolatos ismeretek és 
bizonyítékok hiánya miatt helyénvalónak tűnik az ismerethiány megszüntetésére, az 
élőhelyek éghajlatváltozással szembeni sebezhetőségének elemzésére és a lehetséges 
alkalmazkodási intézkedések meghatározására irányuló tanulmányok támogatása. E 
tanulmányoknak ki kell terjedniük a tipikus gerinctelen fajokra és a metapopulációkkal 
rendelkező, potenciálisan veszélyeztetett vagy érzékeny fajokra is. 

 Az éghajlatváltozás lehetséges következményeinek ellensúlyozása érdekében a 
megfelelő környező területekről származó helyi csíraplazma (mag, szaporítóképlet) 
felhasználható a meglévő élőhelyfoltok szerkezetének, sűrűségének és florisztikai 
összetételének megerősítésére, azonban e nyomás okainak valódi ellensúlyozása csak 
nagyobb léptékben lehetséges. 

 Az élőhelyek feldarabolódásának megelőzése és a folytonosság biztosítása javítja 
6210 élőhely éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét. 
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4. AZ ÉLŐHELYEK MEGŐRZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ 
CÉLKITŰZÉSEK 

 
E gyepterületeket külterjes legeltetés és/vagy kaszálás útján végzett rendszeres 
kezeléssel tartják fenn. Helyreállítási intézkedésekre is szükség lehet a terület, szerkezet 
és funkciók visszanyeréséhez, amennyiben a gyepterületek jelentősen leromlottak vagy 
eltűntek. Az élőhelykezelés hatásának megfigyelése szintén fontos.  

A megőrzési célkitűzések és prioritások a biogeográfiai régió szintjén határozhatók meg 
a kedvező védettségi helyzet elérése és az élőhelyet fenyegető fő veszélyek kezelése 
érdekében, pl. terület, szerkezet és funkció javítása, helyreállítási szükségletek. Ezeket 
azután országos szintű konkrét célkitűzésekké kell alakítani. 

A Natura 2000 területeken is rögzíteni kell a megőrzési célkitűzéseket annak érdekében, 
hogy e területek maximálisan hozzájáruljanak az élőhely kedvező védettségi helyzetének 
eléréséhez.  

A Natura 2000 területeken kívüli fellépésre is szükség lesz a hosszú távú megőrzés, az 
ökológiai változékonyság és a megfelelő folytonosság biztosítása érdekében. 

 

4.1. Háttér és kontextus 

Az élőhelyvédelmi irányelv megőrzési intézkedések megállapítását és végrehajtását írja elő 
a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok kedvező védettségi helyzetének 
fenntartása vagy helyreállítása érdekében. Az irányelv szerint egy természetes élőhely 
védettségi helyzete akkor „kedvező”, ha:  

 természetes kiterjedése és az azon belül található területek nagysága állandó vagy 
növekvő; 

 hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos szerkezete és funkciói 
biztosítottak és valószínűleg a belátható jövőben is biztosítottak lesznek; továbbá  

 jellegzetes fajainak védettségi helyzete kedvezőnek minősül. 

Az irányelv előírja továbbá, hogy létre kell hozni a különleges természetmegőrzési 
területek Natura 2000 hálózatát, ahol meg kell határozni és végre kell hajtani a területeken 
található élőhelytípusokra és fajokra vonatkozó szükséges megőrzési intézkedéseket, 
valamint védelmi rendszert kell kialakítani az élőhelyek károsodásának és a területekhez 
kijelölt fajok megzavarásának elkerülése érdekében. Előírja továbbá a tervek vagy 
projektek értékelését a területek épségére gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzése 
érdekében. 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia előírja, hogy 
2020-ig a tagállamoknak a területükön található leromlott ökoszisztémák legalább 15%-át 
helyre kell állítaniuk. A stratégia célja továbbá, hogy jelentős és mérhető javulást érjen el 
a két természetvédelmi irányelv értelmében védett fajok és élőhelyek védettségi 
helyzetében. A stratégia különös figyelmet fordít a Natura 2000 területek hatékony 
kezelésének biztosítására is, különösen a területkezelési tervek és megőrzési intézkedések 
végrehajtása révén, valamint arra, hogy a fajok és élőhelyek kezelési követelményeit 
lehetőség szerint beépítsék a fontos terület- és vízhasználati politikákba.  



 

57 

 

4.2. A cselekvési terv általános célkitűzése 

A kedvező védettségi helyzet elérésének általános céljával a terv az élőhelytípus 
biogeográfiai szintű megőrzésére és kezelésére vonatkozó általános célkitűzések 
meghatározását javasolja, amelyeket ezt követően országos szinten konkrétabb 
célkitűzésekké kell alakítani. A terv javasolja továbbá az elsődleges fontosságú 
Natura 2000 és egyéb területek azonosítását az élőhelyek megőrzésének biztosítása és a 
magasabb (pl. biogeográfiai, nemzeti) szinten rögzített célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében, a Natura 2000 hálózaton belül és kívül. 

 

4.3. Célkitűzések rögzítése biogeográfiai és országos szinten  

Biogeográfiai és országos szinten figyelembe kell venni az élőhelytípus védettségi helyzetét 
(VH) és annak meghatározó paramétereit (terület, szerkezet és funkciók, jövőbeli 
kilátások), valamint elemezni kell a veszélyeket vagy veszélykombinációkat, amelyek a 
jelenlegi állapotot okozhatták és a tendenciákat meghatározzák. 

Ahol a VH kedvező: a célkitűzéseknek az élőhely kedvező helyzetének fenntartását kell 
célozniuk azáltal, hogy fenntartják az élőhely megfelelő kezelési rendszerét, és megelőzik 
az élőhely állapotát esetlegesen befolyásoló veszélyeket és nyomásokat. 

Ahol a VH kedvezőtlen (nem kielégítő – U1 vagy rossz – U2), azt javítani kell. A kedvezőtlen 
helyzet esetén értékelt paraméterek állapotától függően ez a következőket igényelheti: 

- a kiterjedés javítása,  
- a terület javítása, 
- a szerkezet és funkciók javítása, 
- a jövőbeli kilátások javítása. 

A kiterjedés és a terület javítása érdekében helyre kell állítani az élőhelyet a megfelelő 
területeken, ugyanakkor pedig meg kell akadályozni az országban található élőhely 
összterületének és az élőhelyhelyszínek számának csökkenését. Az élőhely helyreállítására 
alkalmas területeket az országokban biogeográfiai szinten kell meghatározni és 
kiválasztani annak érdekében, hogy biztosítható legyen az élőhely, illetve társult fajainak, 
ökológiai változékonyságának és megfelelő folytonosságának megőrzése a természetes 
kiterjedési területén. 

A szerkezet és funkciók javítása. Az élőhelytípus szerkezete és funkciói a fajösszetételre 
és a sokféleségre, az élőhelyet fenntartó ökológiai funkciókra és folyamatokra, valamint az 
ökológiai folytonosságra vonatkoznak. A szerkezet és a funkciók javítására lehet szükség 
azokon a területeken, ahol az élőhely leromlott. Ez a helyreállítást és a további leromlás 
megelőzését jelenti az élőhelytípusra ható fő veszélyek és nyomások megszüntetése és 
csökkentése útján. Az élőhely szerkezetének és funkcióinak javítása során nemzeti szinten 
figyelembe kell venni az élőhelyre jellemző növénytársulások és fajok sokféleségét és 
eloszlását is. 
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A jövőbeli kilátások javítása rendszerint szükségessé teszi az élőhelyre ható fő veszélyek 
és nyomások mögöttes okainak kezelését, hogy javulhassanak a különböző paraméterek 
tendenciái. E tekintetben néhány példa lehet: a légköri nitrogén lerakódásának 
csökkentése, a cserjések és az inváziós fajok terjedésének megállítása, a felhagyás 
megakadályozása és az élőhelyterületek megfelelő kezelésének biztosítása stb. 
 
 

Általános célkitűzések 

Biogeográfiai és országos szinten a terv a következő általános célkitűzéseket javasolja: 

 A kiterjedés és a terület fenntartása, valamint szükség esetén a terület helyreállítása 
és növelése, a gyepek szerkezetének és funkciójának fenntartása vagy javítása (e 
paraméterek aktuális állapotától függően) és kedvező jövőbeli kilátások biztosítása a 
teljes eloszlási területen közép- és hosszú távon. 

 Az élőhelytípus és a rá jellemző növénytársulások, valamint a tipikus gerinctelen fajok, 
például a beporzók ökológiai sokféleségének megőrzése az eloszlási területen. Ez az 
egyes országokra vonatkozó konkrét célok rögzítését foglalhatja magában, figyelembe 
véve a régión belül megőrzendő sokféleséget és sajátos elemeket. 

 Az ökológiai folytonosság biztosítása az élőhely kiterjedésén. Fontos biztosítani a 
folytonosságot az élőhely előfordulási területei között, mivel ezek jelentős szerepet 
játszanak az egyes fajpopulációk, pl. lepkék vagy más fontos beporzók és az egyéb állat- 
és növényfajok közötti kapcsolatában. A növények és állatok metapopulációinak 
működéséhez célnövényzettel rendelkező ugróköveket kell létrehozni a táj 
folytonosságának javítása érdekében. 

 Az élőhely védelmével és kezelésével kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok 
megosztása és harmonizálása az azonos biogeográfiai régióhoz tartozó országok 
között.  

 Hasonló megközelítések kidolgozása a támogatási rendszerekben (pl. a 
támogatások/ösztönzők típusai terén) az adott biogeográfiai régió minden 
országában. 

 

 
4.3.1. A megőrzési célkitűzésekre vonatkozó célok és mennyiségi értékek 

Egyes országokban konkrét célokat rögzítettek a védettségi helyzet javítására, pl. a 
helyreállítandó élőhelyterület tekintetében. Más esetekben csupán általánosabb 
célkitűzéseket rögzítenek. Az alábbiakban néhány példa következik. Az élőhelytípusra 
vonatkozó kedvező referenciaértékek ismeretében jobban meg lehetne határozni a 
megőrzési célkitűzések mennyiségi értékeit. 

Néhány tagállami példa a 6210 száraz gyepek megőrzési célkitűzéseire 

- Belgium (Flandria): a terület növelése legfeljebb 7,8 hektárig, ami a jelenlegi területhez 
képest 875%-os növekedést jelent. Egy a, 6210 élőhelyet magában foglaló KJT alapvető 
helyszínnek minősül. 

- Lettország: a táj folytonosságának és a jellegzetes ökológiai folyamatoknak a 
biztosítása (vegetációs szerkezet sokfélesége és tápanyag-körforgalom). Az alkalmas 
élőhelyek helyreállítása a tipikus, ritka és sérülékeny fajok és populációik védettségi 
helyzetének és helyei számának javítása érdekében. A zuzmó, moha, gerinctelen és 
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magasabb rendű növényfajok és társulások sokféleségének helyreállítása és 
fenntartása (Rūsiņa, 2017). 

- Luxemburg: az élőhelyterület kiterjesztése az extenzifikációs potenciállal rendelkező 
területek fejlesztésével, az intenzív használatú élőhelyek helyreállítása, valamint a 
felhagyott és leromlott területek helyreállítása. Legalább 350 hektáros célt határoztak 
meg az élőhely helyreállításához (valamint a bányászati régióban lévő olyan 
élőhelyterületek helyreállításához, amelyekre nem terjed ki a cél, mivel nem 
számszerűsíthetők). (Naumann et al 2013) A féltermészetes száraz gyepek ökológiai 
hálózatának létrehozása és a genetikai állomány cseréje meszes gyepek között.  

 

4.4. Megőrzési célkitűzések rögzítése területi szinten 

A szövegben korábban említettek szerint 4 437 Natura 2000 terület van kijelölve ezen 
élőhelytípus védelmére és megőrzésére. E területek közül sokat különleges 
természetmegőrzési területként jelöltek ki, továbbá megőrzési célkitűzéseket és 
megőrzési intézkedéseket állapítottak meg hozzájuk.  

A Natura 2000 területeken területszintű megőrzési célkitűzéseket kell rögzíteni a terület 
kijelölését indokoló élőhelytípusokhoz és fajokhoz szükséges megőrzési intézkedések 
megállapítása céljából19. 

A területi szintű megőrzési célkitűzéseknek meg kell határozniuk a területeken belüli 
élőhelytípus által ahhoz elérendő állapotot, hogy a területek maximálisan hozzájáruljanak 
a kedvező védettségi helyzet eléréséhez nemzeti, biogeográfiai vagy európai szinten. 

A megőrzési célkitűzések rögzítéséhez értékelni kell az egyes területek relatív fontosságát 
az élőhelytípus megőrzése szempontjából, valamint az egyes területek aktuális 
potenciálját az élőhely tekintetében, ami a következő szempontok vizsgálatát teszi 
szükségessé: 

- az egyes területek jelentősége a biogeográfiai és országos szintű célkitűzések 
elérésében, 

- az élőhely jelenlegi állapota az egyes területeken, valamint visszanyerési vagy 
helyreállítási potenciálja, 

- az élőhelyet megőrző korábbi kezelés, vagy azon változások és tényezők, amelyek 
az élőhely leromlásához vezethettek, és a lehetséges hosszan tartó hatások. 

Az elemzés befejeztével felülvizsgálhatók az élőhely előfordulása szerinti Natura 2000 
területekhez már rögzített megőrzési célkitűzések, meghatározásuk szükség szerinti 
kiigazítása vagy javítása érdekében. Emellett relatív fontosságuk, körülményeik és az 
élőhelytípus szerinti potenciáljuk alapján kell meghatározni a vonatkozó célkitűzéseket 
azon területekhez, ahol még nem rögzítettek megőrzési célkitűzéseket. 
 
A területek megőrzési célkitűzéseinek meghatározásakor a következő szempontokat is 
figyelembe kell venni:  

                                                 
19 A Natura 2000 területekre vonatkozó megőrzési célkitűzések meghatározásáról szóló bizottsági 
feljegyzés (2012), elérhetősége: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission
_note2_HU.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HU.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_HU.pdf
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- az adott területen található élőhely ökológiai követelményei, 
- a területre ható azon veszélyek és nyomások, amelyek hatással lehetnek az 

élőhelyre, 
- a környező területeken uralkodó körülmények, amelyek befolyásolhatják a 

területen található élőhely állapotát. 
 
Alább az ehhez az élőhelytípushoz egy adott írországi különleges természetmegőrzési 
területen rögzített meglehetősen részletes megőrzési célkitűzések példája látható (6. 
táblázat). 

 
  



 

61 

7. táblázat: Egy írországi különleges természetmegőrzési területen található élőhelyre (6210) 
vonatkozó megőrzési célkitűzések 
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Emellett attól függően, hogy a Natura 2000 hálózat milyen mértékben fedi le az élőhelyet, 
szükség lehet a védett területeken kívüli fellépésre az élőhely, illetve ökológiai 
változékonyságának és megfelelő folytonosságának a természetes kiterjedési területen 
való hosszú távú megőrzése, valamint az élőhelyhez kapcsolódó fajok megőrzése 
érdekében.  

A 33–34. oldalon látható 4. táblázatban országonként és biogeográfiai régiónként szerepel 
az élőhelytípus Natura 2000 hálózaton belüli százalékos aránya (a 17. cikk szerinti 
adatkészletből származó információk alapján). A védettségi helyzet javítására vagy az 
élőhely helyreállítására legalkalmasabb területek meghatározásához nemzeti és 
biogeográfiai szintű részletesebb elemzést kell végezni.  
 

4.4. Célkitűzések és kezelési megközelítések meghatározása egy adott 
területen 

 
A gyepterület állapotától függően fenntartásra, helyreállításra vagy újjáélesztésre lehet 
szükség (lásd alább a fogalommeghatározásokat). 
 
16. ábra: A féltermészetes gyepek megőrzésének kezelési megközelítései (Rusina (ed.) 2017) 
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A féltermészetes gyepek fenntartása a féltermészetes gyepterület fajösszetételének és 
szerkezetének, valamint a kedvező állapotban tartásához szükséges ökológiai feltételek és 
folyamatok megőrzését és fenntartását foglalja magában. Ez rendszerint ismétlődő 
intézkedések (legeltetés, kaszálás stb.) végzését igényli, gyakran évente. Különös figyelmet 
kell fordítani a tipikus gerinctelen közösségek kezelési igényeire is. Egyre több példa 
mutatja, hogy a kezelt száraz gyepek a tipikus növényfajok és vegetáció szempontjából 
nagyon jól működnek ugyan, ám gyakorlatilag hiányoznak belőlük az olyan tipikus 
gerinctelen fajok, mint például a lepkék. Az I. melléklet szerinti rovarok visszaesése 
bizonyítottan széles körben fordul elő, legalábbis egyes németországi régiók jól védett 
területein (Hallmann et al. 2017), de más országokban is, például Hollandiában (Hallmann 
et al. 2018), és feltételezhetően európai, ha éppen nem világszintű problémát jelent. A 
feltételezett fő okok közé tartoznak a növényvédő szerek, például a csávázószerek, a 
monoton és túl nagy kiterjedésű területek egyidejű kezelése, például az egy bizonyos 
területen előforduló teljes élőhelyterület egy vagy két napon belüli lekaszálása, valamint a 
feldarabolódás. Ezért a faunisztikai elemek is hatékony kezelést igényelnek. 

A helyreállítás magában foglalja a gyepállapot javítását, ahol a gyepes élőhelytípus néhány 
eleme vagy folyamata továbbra is jelen van. Például elbozótosodott élőhely helyreállítása, 
ahol még megvannak az élőhelyet fenntartó ökológiai feltételek és folyamatok (pl. a talaj 
összetétele és kémiai tulajdonságai).  Az ökológiai helyreállítás rendszerint egyszeri 
intézkedéseket, például fák és cserjék kivágását vagy gyökérmarást foglal magában. 
Jelenthet intenzívebb legeltetést és kaszálást is egy bizonyos időszakon keresztül, amíg 
akadályozott a cserjék visszanövése és nem végezhető külterjesebb és rendszeresebb 
fenntartó legeltetés vagy kaszálás (Rusina, 2017). 

A féltermészetes gyepek újjáélesztése azt jelenti, hogy megteremtik az élőhelyhez 
szükséges környezeti feltételeket és az élőhelyre jellemző fajokat olyan helyre telepítik be, 
ahol az élőhely eltűnt. Az élőhelyek újjáélesztése fontosabb lehet azokban az országokban, 
ahol az élőhely jelenlegi területe kisebb annál, mint ami biztosítani tudja a fajok és 
társulások kedvező védettségi helyzetét, és ahol a meglévő terület felhagyás, intenzívebbé 
válás vagy az élőhely eltűnéséhez vezető egyéb okok miatt csökken. Az újjáélesztés 
legalább részben ellensúlyozhatja az élőhely pusztulásával és területcsökkenésével járó 
következményeket.  

A vezérelv az, hogy mindig jobb a természetes ökoszisztémákat a kedvezőtlen hatások és 
komoly nyomások lehetőség szerinti megszüntetése útján megvédeni és fenntartani, mert 
a leromlott ökoszisztémák helyreállítása mindig magában hordozza a hibák és a magas 
költségek kockázatát. Sok természeti érték helyrehozhatatlanul károsodhat, és a 
természetes ökoszisztémák helyreállításához szükséges erőforrások és beruházások 
messze meghaladják a megőrzésükhöz szükséges erőforrásokat. Minél nagyobb a leromlási 
szint, annál nagyobbak a költségek. Ezért mindig a természetes ökoszisztémák megfelelő 
megőrzése és fenntartása jelenti a prioritást, és a helyreállítást vagy kezelést csak már 
leromlott ökoszisztémák visszanyeréséhez szabad használni. Az újjáélesztett élőhelyek 
gyakran még hosszú távon is fajszegényebbek maradnak egy feldarabolódott tájban, ahol 
egyes fajok esetében nehezebb vagy akár lehetetlen is a rekolonizáció. 

A korábbi „ideális” helyzet (élőhelyterület, fajösszetétel és a funkcionális folyamatok) 
helyreállítása csak akkor lehetséges, ha a területen és környezetében nincs olyan 
visszafordíthatatlan vagy jelentősen leromlott állapot, amely lehetetlenné tenné az élőhely 
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és a szükséges folyamatok helyreállítását (Rusina, 2017, vagy Priede és Rūsiņa, 2017). 
Olykor csak az állapot javítása lehetséges.  

A féltermészetes gyepek élőhelyének ökológiai helyreállítása vagy újjáélesztése időigényes 
folyamat. A helyreállítás csak akkor érhető el gyorsan (pl. 2 éven belül), ha a jellegzetes 
fajok többsége még mindig jelen van és valamennyi szükséges ökológiai folyamat működik. 
A legtöbb esetben azonban a helyreállítási folyamat legalább 5–10 évet vesz igénybe 
(Rusina, 2017), és a gerinctelen fajok populációinak teljesebb helyreállítása több évtizeden 
át tart.  

Miután a helyreállítási tevékenységek elérték a várt eredményeket, a gyepterület jó 
állapotának fenntartása érdekében fenntartási intézkedésekre van szükség. Emellett a 
helyreállítási és fenntartási intézkedések gyakran nincsenek szigorúan elkülönítve, hanem 
egyidejűleg is folytathatók. 
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5. MEGŐRZÉSI ÉS HELYREÁLLÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

Az élőhely jó állapotban való fenntartása a külterjes legeltetéstől vagy kaszálástól 
függ, ami a helyi viszonyok és a korábbi kezelési gyakorlatok függvénye. A cserjések vagy 
inváziós fajok visszaszorítására is szükség lehet. 

A területek megőrzési célkitűzéseitől függően szükség lehet a kezelés konkrét fajok 
igényeihez történő adaptálására.  

 

5.1. Az élőhely jó állapotának fenntartására vonatkozó legfontosabb 
kezelési gyakorlatok 

Ez az élőhelytípus általában nem klimaxtársulás, és szinte a teljes kiterjedési területén 
külterjes kezelési gyakorlatokra támaszkodik. Megőrzésének legfontosabb biotikus 
tényezői szorosan kapcsolódnak a másodlagos szukcesszió korlátozásának lehetőségéhez. 
Ezt általában a vadon élő növényevők és különösen a háziállatok (juh, kecske, 
szarvasmarha, ló, szamár) legeltetési tevékenysége biztosítja. A kaszálás alkalmas eszköz 
lehet az élőhely mezikus (azaz mérsékelt nedvességellátású) jellegének megőrzésére. 

Az adott területek viszonyaitól és korábbi kezelésétől, valamint a jelen lévő élőhely 
altípusától függhet az, hogy a legeltetés vagy a kaszálás jelenti-e a kiváló minőségű meszes 
gyepek legmegfelelőbb rendszeres kezelését. Bár a legtöbb tanulmány a legeltetést 
javasolja a meszes gyepterületek legmegfelelőbb kezelésének, Fischer & Wipf (2002) 
megállapította, hogy a felső szubalpin régióban hagyományosan kaszált gyepek a 
legeltetés helyett a kaszálást részesítették előnyben. A legeltetett és a kaszált gyepek 
fajösszetételében meglévő különbségek az eltérő vegetációs egységeknek és altípusoknak 
felelnek meg. A 6210 élőhely teljes biológiai sokféleségének megtartásához a két kezelés 
regionálisan adaptált kombinációjára lehet szükség. 

A társulás jellege és az előzmények nagyon fontos változók a megfelelő kezelési rendszerek 
meghatározásakor (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). A többféle kezelési rendszernek 
(legeltetés, kaszálás és be nem avatkozás) a holland meszes gyepek biológiai sokféleségére 
gyakorolt hatásával kapcsolatos kísérlet során a legeltetés a legnagyobb, míg a be nem 
avatkozás a legkisebb biológiai sokféleséget eredményezte (During & Willems 1984). 
Emellett a megnövekedett nitrogénszint hatásainak ellensúlyozásában a legeltetés 
hatékonyabbnak bizonyult a kaszálásnál (Butaye et al. 2005).  

Ahol a kaszálásnak nem volt előzménye, ott fel kell mérni a legeltetésről kaszálásra való 
áttérésnek a gyeptársulás megőrzésére gyakorolt várható hatásait. Ez a gerinctelenek 
esetében különösen fontos lehet. Valójában az előforduló gerinctelen fajok azok, amelyek 
életciklusa illeszkedik a meglévő, régóta fennálló kezelési rendszerhez. Ehhez hasonlóan a 
hagyományos kaszálási rendszerről a legeltetésre való áttérés is valószínűleg változást 
okoz a növényfajok összetételében (Rodwell 1992). E változás csökkentheti vagy 
megszüntetheti a korai virágzású fajokat, amelyeknél a maghozás az alapja a populációk 
fenntartásának. A természetmegőrzési célkitűzések teljesítéséhez kétség esetén az 
elővigyázatossági megközelítést kell alkalmazni a régóta fennálló kezelés változásainak 
elkerülésére (Crofts & Jefferson 1999).  
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Elsődleges fontosságú élőhely orchideákkal (Jaroslav Košťál). 

 

5.1.1. Legeltetés  

A száraz meszes gyepek jellemzően kis produktivitású rendszerek, amelyeknél alacsony az 
emészthető fűtömeg hozama és amelyeket ezért kaszálás helyett rendszerint legeltetéssel 
tartanak fenn. A legeltetés kulcsszerepet játszik a fajgazdagság fenntartásában azáltal, 
hogy korlátozza a versenyképes fajok dominanciáját. A gerinctelenek szempontjából 
végzett kezelés során is ez a javasolt megoldás. A nagyon nagy állománysűrűség esetét 
kivéve, a legeltetés a vágásnál fokozatosabban távolítja el a növényi anyagot. Ez esélyt 
adhat a mozgékonyabb gerincteleneknek arra, hogy a gyepen belül más területekre 
költözzenek (Crofts & Jefferson 1999).  

A különböző legeltetési rendszerek hosszú távú hatásai azonban nem túl jól ismertek, 
különösen a gerinctelen közösségek tekintetében. A legeltetési tevékenységeknek a 
bourgogne-i meszes gyepekre gyakorolt hatásáról készült tanulmányok azt mutatják, hogy 
a florisztikai sokféleség növekedése ellenére a gerinctelenekre ható következmények a 
legeltetési gyakorlatoktól függően pozitívak és negatívak is lehetnek (Croquet & Agou 
2006). A mikrofauna védelméhez vagy átteleléséhez a legeltetés nélküli területek is 
fontosak (Pearson et al. 2006).  

A legeltetésnek más előnyei is vannak. A mérsékelt taposás előnyös lehet: a nehéz állatok, 
pl. a szarvasmarha patái feltörik az avarréteget, illetve megtapossák és összezúzzák a durva 
növényzetet. Emellett az állatok patái bizonyos mennyiségű fedetlen talajt hoznak létre. Ez 
számos gerinctelen életciklusához, valamint azon növénytípusok esetében is fontos, 
amelyek csírázásához és megtelepedéséhez fedetlen talajra van szükség (Calaciura & 
Spinelli, 2008). 
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Legeltetési rendszer 

A gyepterület biológiai elemeit mélyrehatóan befolyásolja és sok esetben alapvetően 
meghatározza az adott legeltetési rendszer. Az alkalmazott állatok típusa, az 
állománysűrűség és a legeltetés időzítése mind fontos, figyelembe veendő tényező (az 
állattípus alatt a faj, fajta, életkor, nem és tapasztalat értendő).  

A megőrzést célzó megfelelő legeltetési rendszer kialakításának lehetőségei jó néhány 
különböző paraméteren alapulnak:  

– állománytípus (szarvasmarha, juh, póni stb.) és állománysűrűség, 
– legeltetési időszakok (legeltetési idény) és a legeltetés időtartama,  
– legeltetési rendszer (a legeltetési események sorrendje és mintázata), 
– istállózás rendszerint az élőhelyen kívül, ha egyáltalán szükséges.  

A paraméterek gyepterületet befolyásoló kölcsönhatása gyakorta komplex, ami 
megnehezíti az eredmények pontos előrejelzését. Ez azonban azt is jelenti, hogy gyakran 
különböző rendszerek alkalmazásával érhető el a kívánt eredmény.  

Legeltetett állatok 

A gyepek fenntartása egész Európában különböző típusú legeltetett állatok, köztük 
szarvasmarha, juh, kecske, szamár és ló útján történik. Kis állománysűrűség mellett 
valamennyi típus foltos szerkezetű és kevert gyepterületeket hoz létre.  A vegetációmozaik 
szerkezete és mérete az állomány megválasztásától függően eltérő lehet: a különböző 
állatok különböző típusú mikroélőhelyeket hozhatnak létre (Crofts & Jefferson 1999).  

A kis állománysűrűség nagy hatást gyakorol az eredményességre. A folyamatosan mozgó 
legeltetett állomány helyileg nagy, de nagyobb kiterjedésen kis sűrűséget mutat. Az 
elkerített területen belül általánosan kis sűrűségű állomány nagyon szelektív legeltetést 
biztosít, és meglehetősen eltérő végterméket eredményezhet, mivel az állomány soha 
nem kényszerül a kevésbé kívánatos összetevők legelésére. Azok a legeltetési rendszerek 
részesítendők előnyben, amelyek képesek tápanyagokat kivenni a rendszerből. 

Minden állat szelektíven legel. Először a kedvelt vegetációs elemeket fogyasztják el, a 
kevésbé kívánatos növényeket pedig utoljára hagyják, vagy le sem legelik. Az egyes 
növényfajok legelő állatok általi kiválasztása és elutasítása kulcsszerepet játszhat a 
fajgazdagság fenntartásában, valamint a gyep szerkezetének és florisztikai összetételének 
meghatározásában. 
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Legelő juhok (C. Olmeda) 

A szarvasmarha nagyon különbözik a juhtól, mivel inkább a hosszabb füvet kedveli és nem 
képes annyira szelektíven legelni. A szarvasmarha a nyelvével körülkanyarítva tépi le a 
növényt, legeletlen fűcsomókat és rövidre legelt területeket hagyva maga után, a juh 
azonban a szarvasmarhánál szelektívebb és a gyepen való haladása közben a növény felső 
részét fogyasztja el, és ezzel homogénebb vegetációs szerkezetet hoz létre (McDonald 
2007a). A húzóerőnek számító szarvasmarha nyílt foltokat, a növényzet magassága terén 
pedig szerkezeti változatosságot hagy maga után. Az ilyen „nyílt” szerkezetek támogatják 
a magról regenerált növényfajtákat, mint a Primula veris. A fűnyíróként legelő juh elősegíti 
a növényzet bokrosodását és záródását és támogatja a rizómás fajokat. E két mechanizmus 
ellentétes irányú hatása befolyásolja a növényzetet (és ennélfogva a támogatott 
gerinctelen közösségeket is). 

A kecske a bokrokat legeli vagy kóstolgatja. A ló a szarvasmarhánál és juhnál sokkal 
közelebb tud legelni a talajfelszínhez, és emésztési-élettani különbsége miatt sokkal 
hosszabb ideig is kell legelnie (Rook et al. 2004). A szamár a pónihoz hasonlóan szelektív 
módon legel. A nyúl nem legel magas növényzetű gyepeken, nagyon szelektív, és mérsékelt 
sűrűség esetén különböző magasságokban megrágott kis területek foltos mozaikját hozza 
létre. A testméret is fontos: a kisebb állatok jobb minőségű táplálékot választanak, mivel 
testméretükhöz képest több energiát igényelnek (Rook et al. 2004).  

Nagy legeltetési nyomás esetén azonban az állatok faja csekély hatást gyakorol; a lóval és 
szarvasmarhával erősen legeltetett területeken a növények fajgazdagságának általános 
csökkenése formájában jelentkező kár jelentkezett (Crofts & Jefferson 1999).  

A taposási hatások is fajonként eltérőek. A gyepre gyakorolt fizikai nyomás becsült értéke 
juh esetében 0,8–0,95 kg/cm², szarvasmarha esetében pedig 1,2–1,6 kg/cm² (Spedding, 
1971).  

Az adott területen hagyományosan alkalmazott állattípus fenntartását kell előnyben kell 
részesíteni, és a változások negatív hatásokkal járhatnak. Az adott állattípussal való 
legeltetéshez alkalmazkodott jellegzetes növényfajok közül számos eltűnik, ha az állat 
típusa megváltozik, mivel sebezhetővé válnak az eltérő legeltetési móddal szemben 



 

69 

(Pearson et al. 2006). A legjobban hasznosítható állattípust a különböző földrajzi területek 
viszonyai is meghatározzák. Dél-Európában például a nagyon száraz legelők általában 
alkalmasabbak a juh, mint a szarvasmarha legeltetésére, mivel az előbbi jobban bírja a 
szélsőséges körülményeket.  

A vegyes legeltetés azonban időnként előnyös lehet, mivel a különböző állatok legeltetési 
preferenciáitól függően eltérő gyepszerkezeteket eredményezhet; nem valószínű, hogy a 
különböző legelő állatok táplálékválasztása egybeesik. A rendszer ezek elkülönített 
legeltetését is igényelheti: a szarvasmarha használható például a gyepek idényvégi magas 
növényzetének kezdeti legeltetésére, majd juhok vagy pónik következhetnek, ha már olyan 
szintre csökkent a gyepmagasság, amellyel ezek az egyéb állatfajok hatékonyabban 

megbirkóznak. Az egyes legeltetési forrásokat külön kell azonosítani és értékelni, hogy csak 
a legmegfelelőbb kiigazításokra kerüljön sor (Crofts & Jefferson 1999).  

Az egy ideje már nem legeltetett gyepeken kecskék alkalmazhatók a területen 
növekedésnek indult cserjék és bokrok eltávolítására. A kecskék elkerített kifutóban való 
legeltetése hatékony módszert jelenthet a cserjésekkel benőtt száraz gyepek 
helyreállítására. Ezt bizonyította az a tanulmány, amely Németország középső részén, az 
alsó Saale-völgyének cserjésekkel benőtt hat száraz gyepterületén, viszonylag magas 
legeltetési nyomás (0,6–0,8 száe/ha/év) mellett hét évig vizsgálta a kecskék elkerített 
kifutós legeltetésének az élőhely szerkezetére és fajgazdagságára gyakorolt hatását. A 
benövés csökkentése és a célfajok számának növelése korrelációt mutat az értékes száraz 
gyepes élőhelytípusok védettségi helyzetének javulásával (Elias et al. 2018). 
 

 
Legelő kecskék a Devínska Kobyla különleges természetmegőrzési területen (Viera Šefferová) 

 
Legeltetési nyomás. Állománysűrűségek 

A legeltetési nyomás annak a növényzetmennyiségnek a mérőszáma, amelyhez egy adott 
fajhoz és mérethez tartozó, adott számú legeltetett állat egy adott gyepen hozzájuthat a 
terület legeltetési ideje alatt. Amennyiben hagynák, hogy a legeltetési nyomás meghaladja 
a gyepterület teherbíró képességét, úgy ez normál esetben a gyep ökológiai és produktív 
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jellegének károsodását eredményezné, ami egyenértékű a túllegeltetés fogalmával. A 
legeltetők száma és a területen eltöltött idejének hossza határozza meg a legeltetési 
rendszer eredményét. 

A legeltetési nyomás akkor tekinthető optimálisnak, ha előmozdítja és fenntartja a 
vegetáció mozaikját – egyenetlen fűhossz hagyásával és zsombékos mező létrehozásával. 
Ez csak akkor lehetséges, ha a legeltetett állatok szelektíven legelhetnek. Csak a külterjes 
legeltetés teremt lehetőséget a növények szelektív fogyasztására. Az intenzív legeltetés 
ezzel szemben egyforma gyepmagasságot eredményez, ami kevesebb lehetőséget biztosít 
a különböző növény- és állatfajok túlélésére. 

Az állatállomány terhelésének értékeléséhez hasznos elvégezni a legelő vegetációjának 
felmérését. A fenntartó legeltetés lényege az, hogy a következő tenyészidőszak kezdete 
előtt minden évben biztosítva legyen a terméshozam eltávolítása. A növényi biomassza 
éves hozama határozza meg az adott gyep által fenntartható legeltetési nyomás felső 
határát. A megőrzési célkitűzések általában a gyepterület teherbíró képességénél 
alacsonyabb állománysűrűséget írnak elő. Ez biztosítja, hogy a gyep éves termelésének 
jelentős része mentesüljön az állatokkal való legeltetés alól azért, hogy más 
élelmiszerláncokba (pl. gerinctelen növényevő vagy lebontó közösségekbe) léphessen be, 
vagy fokozza az élőhely strukturált sokféleségét. Ehhez az állománysűrűséget jóval a gyep 
elméleti teherbíró képessége alá kell csökkenteni annak biztosításához, hogy a 
tenyészidőszakban elegendő növényzet maradjon legeltetés nélkül a megőrzési 
célkitűzések teljesítése érdekében (Crofts & Jefferson 1999).  

Mindazonáltal sok esetben nem lehetséges az optimális szukcessziós fázis és ezáltal az 
állománysűrűség gyakorlati meghatározása. A kis élőhelyegységekben különösen nehéz 
lehet úgy kiegyensúlyozni a legeltetés intenzitását, amivel mind a cserjések behatolása, 
mind a túllegeltetés elkerülhető. Bizonytalan, hogy ez a kezelés önmagában elegendő-e a 
további cserjések ellensúlyozására.  
 
A legeltetés időzítése és időtartama  

Fontos a legeltetés időzítése. A növények növekedésére a tavaszi legeltetés gyakorolja a 
legközvetlenebb hatást, mivel ekkor legnagyobb mértékű a levélképződés. A növények 
növekedése és virágzása érdekében a tavaszi legeltetés nem lehet túl intenzív. Ellenkező 
esetben kedvezőtlen hatással lehet a növényközösség összetételére. Az őszi legeltetés 
csökkentheti a növények által tárolható tápanyagmennyiséget is, rontva ezzel vitalitásukat 
a következő tenyészidőszakban.  

A legeltetés időtartamát illetően feltételezhető, hogy az állományszám és a legeltetés 
időtartama fordított arányban áll egymással. Problémás gyomfajok előfordulása esetén 
megfelelőek lehetnek az intenzív legeltetés rövid időszakai. Az erős legeltetés rövid 
időszakainak gyepekre gyakorolt hatása azonban általában valószínűleg katasztrofálisan 
hat a teljes életciklusuk során a gyepszerkezet folytonosságától függő egyes gerinctelen 
fajokra. Legkevésbé télen káros, amikor a talaj feletti rovarok többsége életciklusuk 
nyugalmi szakaszában van. Ugyanaz az éves legeltetési nyomás alacsonyabb 
állománysűrűséggel is elérhető, de csak akkor, ha azt hosszabb ideig tartják fenn; a kívánt 
gyepszerkezet így is elérhető, de több idő áll rendelkezésre a gerinctelenek újraelosztására 
(Crofts & Jefferson 1999).  
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Legeltetési rendszer 

A legeltetési rendszer a legeltetett állatállomány legelőre történő mozgatásának 
rutinszerű, szervezett sorozata. A különböző legeltetési rendszerek lényegében 
két alapvető stratégiára egyszerűsíthetők: fix állományú és szakaszváltó legeltetés, 
amelyek kombinálhatók is (Calaciura és Spinelli, 2008). 

Fix állományú rendszert alkalmaznak, ha hosszabb ideig, néha egész évben „fix” számú 
állatot hagynak egy adott helyen.  Alacsony állománysűrűségnél a fix állomány lehetővé 
teheti a legelők nem legelt részeinek fenológiai fejlődését, több kiaknázható ökológiai rést 
(virágok, magvak, álló és elhullott elpusztult anyagok) biztosítva ezáltal az állatfajok 
számára (Crofts & Jefferson 1999). Alacsony állománysűrűség fenntartásával 
ellenőrizhetők az inváziós növényfajok, miközben fenntartható a fűféléktől függő 
gerinctelen fauna (RSPB 2004b). Az állománysűrűség szükség szerint módosítható, 
rendszerint az idény előrehaladtával és a gyepterületek produktivitásának visszaesésével 
párhuzamosan. Amennyiben a legeltetés vagy taposás különösen értékes növényfajokat 
veszélyeztet, különleges területek létrehozására lehet szükség e fajok legeltetési 
nyomástól való védelme érdekében (Colas & Hébert 2000). Az orchideák rendszerint nem 
tűrik a taposást. Ha egy frissen nőtt levélrozetta megsérül, akkor nem fog már újranőni. 
Nagyon alacsony sűrűségű legeltetési rendszerekben egyes orchideafajok mégis 
megmaradhatnak és komoly populációkat hozhatnak létre. A korai kaszálás nem alkalmas 
számukra, mivel a faj júniusban és júliusban virágzik (Rusina, 2017). Elkerítések útján 
ténylegesen lehetséges a gyepterületek összetételének és minőségének javítása, ily 
módon ösztönözve az élőhelyre jellemző ritka és veszélyeztetett növények megújulását.  

Szakaszváltó legeltetést végeznek, ha a legelőt területi egységekre osztják fel (mezők, 
kifutók vagy csíkok), vagy ha az állományt egy pásztor aktív irányítása alatt tartják, és az 
állományt megfelelő időközönként friss legelőegységekbe mozgatják. Az állatokat 
rendszeresen és gyakran új területekre mozgatják, és strukturált sorrendben haladnak a 
teljes legeltetési terület körül. Akkor térnek vissza a kiindulási területre, amikor a gyep már 
visszanyerte teljes termelőképességét, de még nem kezdett el virágozni (Brockman 1988).  

A szakaszváltó legeltetés különösen akkor használható a megőrzési célú kezelés céljainak 
eléréséhez, ha rövid gyepekre van szükség az azoktól függő speciálisabb társulások 
fenntartásához és ha a gyepterület számos különálló területen elszórva található. Ez a 
megközelítés gyakran a téli legeltetést igénylő területeken működik leginkább, mivel a cél 
egyszerűen az, hogy az állatok az elmúlt tenyészidőszak növekedéséből minél többet 
legeljenek. Ezt követően a gyepterület készen áll az új tenyészidőszak termelésére (Crofts 
& Jefferson 1999).  

Az elszigeteléshez és a legeltetés váltogatására szolgáló zónák kialakításához az 
állatállomány elkerítése az alkalmas megoldás.  
 
Vándorlegeltetés és ingázó legeltetés. A nagy és közepes távolságú állatmozgatások 
(100 km felett vándorlegeltetés, rövidebb távolságokra ingázó legeltetés) fontos 
gyakorlatnak számítanak e gyepek fenntartásához, különösen a hagyományos 
állatútvonalak (Olaszországban tratturi, Dél-Franciaországban draillies vagy 
Spanyolországban vías pecuarias) használata és a kapcsolódó hagyományos ökológiai 
ismeretek megőrzése esetén (Otero-Rozas et al. 2013). A vándorlegeltetés és az ingázó 
legeltetés segíti a magok szétszóródását, ami különösen nagy távolság esetén fontos 
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(Manzano and Malo, 2006). E szétszóródás és vele a genetikai állomány cseréje kritikus 
fontosságú a gyepek éghajlatváltozásra való felkészítéséhez. Néhány EMVA-programban 
egyedi intézkedések szolgálják e hagyományos gyakorlatok és a hozzájuk kapcsolódó 
élőhelyek megőrzését. 
 

5.1.2. Kaszálás 

Akkor helyénvaló a kaszálás, ha a gyepek hagyományos kezelését jelenti vagy, 
alternatívaként, ha a legeltetés – bármennyire szeretnék is – nem kivitelezhető megoldás. 
A legeltetéshez hasonlóan a rendszeres kaszálás is megakadályozza az erőteljes, 
versenyképes gyepek és fűszernövények túlsúlyát, valamint a cserjék és fák 
megtelepedését, végig fenntartva a gyeptársulást. A kaszálás azonban nem ugyanazt az 
élőhelymozaikot hozza létre, mint a legeltetés, különösen homogén kaszálási rendszer 
alkalmazása esetén (Crofts & Jefferson 1999).  

Az alacsony intenzitású legeltetést gyakran helyes (és még a kaszálásnál is jobb) kezelési 
technikának tartják, mivel az állatállomány változó legelési, taposási és ürítési mintázatai 
révén várhatóan kisléptékű heterogenitást eredményez, ami több faj együttélését teszi 
lehetővé, mint a kaszálás homogenizáló rendszerében. Ezzel szemben Turtureanu et al. 
(2014) megállapította, hogy egyébként hasonló körülmények között a kaszált száraz 
gyepeken a növények fajgazdagsága sokkal nagyobb volt, mint a legeltetetteken 
(+25,8 faj = 51% 10 m2-en), és ez a különbség minden vizsgált térbeli léptéknél (1 cm2–
100 m2) fennállt (Dengler et al. 2014 alapján). A mintavétel Romániában az Erdélyi-
medence Festuco-Brometea növényszociológiai osztálya különböző kezelési rendszereire 
és vegetációtípusaira terjedt ki. 

A kaszálás/vágás kezelési rendszerei a következők szerint különböztethetők meg: időzítés, 
gyakoriság, eloszlás és módszerek. 
 
Vágási időzítés 

A rétek természetmegőrzési célú kezelése normál esetben egyetlen késői vágást jelent. A 
vágási időpontok a helyszíntől és a vadvilág érdekeinek jellegétől függően lényeges eltérést 
mutatnak (Crofts & Jefferson 1999).  

A késői vágás hasznos lehet a táplálkozáshoz és menedékhez erősen strukturált 
növényzetet igénylő állatfajok, különösen a madarak és rovarok védelméhez és a késői 
virágzású növények magképzéséhez. Emellett a késői virágzású fajokat támogató 
területeken alkalmanként (pl. 5 évente egyszer) praktikus a késői (augusztus 
végi/szeptemberi) szénavágás (Crofts & Jefferson 1999). 

A korai vágás hasznos az idegen fajok fejlődésének lassításához, illetve ha olyan gazdag 
vegetáció van, amelynek egyébként megkezdődne a lebomlása. Ismert azonban, hogy a 
tartós korai vágás csökkenti a rétek fajgazdagságát (Smith 1994). Nem végezhető vágás a 
tenyészmadarak kikelése és azon „kívánatos”, jellegzetes növényfajok populációinak 
magkötése előtt, amelyek regenerációja a magtermeléstől függ.  

Vágási gyakoriság 

Kis produktivitásuk miatt a Mesobromion gyepeket évente általában egyszer vagy 
kétévente egyszer vágják (Pearson et al. 2006), bár az erősebben mezikus és produktív 
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gyepterületek két vágást is bírnak (Rodwell et al. 2007). Évente egynél több vágásra lehet 
szükség a korábbi legeltetési gazdálkodás szimulálásához, ha annak fenntartása már nem 
lehetséges.  

Általános szabályként azonban lehetőség szerint csak egyszer vagy legfeljebb kétszer 
szabad kaszálást végezni, mivel az ennél gyakoribb kaszálás számos állat- és növényfaj 
fejlődési lehetőségeit korlátozza (Essl 2005).  

Vágási eloszlás 

A mikrofauna károsodásának elkerülése érdekében a gyepterület egészének egyszerre 
történő vágása helyett tanácsos időben széthúzni a műveletet. A hüllők, rovarok és pókok 
nagyon lassan vagy egyáltalán nem mozognak, ezért fontos olyan vágatlan területeket 
hagyni, ahol menedéket találhatnak. Az időben széthúzott vágási időpontok a növények 
beporzási szakaszát, valamint a nektár és pollen rendelkezésre állását is meghosszabbítják. 
Ezért észszerű megoldás a teljes terület egy kis részét (kb. 5–10%) a következő nyáron 
történő vágásra meghagyni. Ezt évente úgy kell megtenni a terület különböző részeinek 
váltogatásával, hogy minden vágatlan területrész 4–6 évente kerüljön sorra (Pearson et al. 
2006). Emellett a szegélytársulások és ökotonok rendkívül nagy fajgazdagságúak és számos 
gerinctelen számára szükségesek, például a hibernáláshoz vagy a források őszi és téli 
felhasználásához. Ezért ezeket az érzékeny területeket nem szabad évente, a peremterület 
egészét pedig ugyanazon évben kaszálni. Ezek az ökotonok nem alakíthatók át (gyakran 
lezárt) mezőgazdasági utakká és nem válhatnak a fajok gátjává (pl. erdőszéli utak). 

Vágási módszerek 

Ha lehetséges, vágóasztalos fűnyíró gépet kell használni. A rotációs fűnyíró gépek 
használata sokkal több állatot pusztít el, amelyek nem tudnak elmenekülni. A rotációs 
fűnyíró gépek használatát össze kell kötni a szokásos vágási magasság (8–10 cm) 
módosításával és a belülről kifelé haladó vágásra való átállással, hogy az állatok 
könnyebben menekülhessenek a rétről (Pearson et al. 2006). 

A gyepterület fedetlen foltjainak kialakulását okozó túlzott „borotválás” valószínűsége 
miatt kerülni kell a nagyon alacsony vágási magasságokat. Ezek kedvező területeket 
biztosítanak a nemkívánatos fajok inváziójához. Ezzel szemben a magok csírázásához 
szükséges, a gerinctelenek számára pedig előnyös lehet egy kismértékű zavarás. Tanácsos 
kerülni a takarmányprések használatát, mivel ezek nagy károkat okoznak a faunában 
(legalább 30–60%-os méhpusztulás). A gyep tápanyag-feldúsulásának elkerülése 
érdekében a levágott anyagot általában el kell távolítani. 

 

5.1.3. A vadvilág kezelése 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az adott területen előforduló taxonok körét a 
korábbi kezelés alakította ki, és ha ismert, ezt a mintázatot fenn kell tartani. A fajok gazdag 
tárháza alkalmazkodott a területen hagyományosan alkalmazott legeltetési vagy kaszálási 
rendszerhez. E fajok közül sok élvezi a vegetációtípusok közötti peremek és átmeneti 
területek előnyeit, amelyek kezelési követelményei eltérőek lehetnek. 
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A kezelést nem tanácsos mindig egy adott faj igényeihez igazítani, mivel ez más fontos 
elemekre is hatással lehet. Általában olyan kezelési megközelítéseket tanácsos alkalmazni, 
amelyek a területen előforduló különböző fajcsoportok javát szolgálják. 

A gyepmegőrzési prioritások fajvédelmi szempontból történő meghatározásakor figyelmet 
kell fordítani a helyi vagy országos szinten ritka fajok jelenlétére. 
 
Gerinctelenek – az élőhely szerkezete és kezelési követelményei 

A gyepterület típusától és a növényfajok összetételétől függően a száraz meszes gyepeken 
a gerinctelen fajok (rovarok, pókok, csigák) egyedülálló halmaza fordulhat elő. Ezek a 
gyepterületek számos rovar számára fontos nektár- és pollenforrást jelentenek. A virágzási 
időszakban nagyon sokféle lepke és más antofil rovar – Coleoptera (bogarak), 
Hymenoptera (vadméhek, darazsak stb.) és Diptera (pl. zengőlégyfélék) – figyelhető meg. 
Számos szöcske- és tücsökfaj (Orthoptera) is előfordulhat. Ezek az Orthoptera fajok 
alacsony vagy nyílt vegetációt igényelnek az ugráshoz és a hőigényeikhez. Ez teljes 
mértékben a fajoktól és az életszakasztól függ, pl. Decticus verucivorus. 

Ezen élőhelyre a talajlakó állatok – kis ízeltlábúak, fonálférgek, rovarlárvák, földigiliszták – 
gazdagsága is jellemző. A legeltetett gyepeken sokféle szaprofág (bomló szerves anyaggal 
táplálkozó) gerinctelen (rovar, atka, fonálféreg) található, amelyek a legeltetett állatok 
ürülékétől függenek. Az állatok által taposott területek és a szabad homokfoltok fontosak 
a száraz gyepek rovarai számára. 

A helyi gerinctelen populációk a hagyományos kezelési gyakorlatokhoz alkalmazkodó 
stratégiákat alakítottak ki. Ha egy területen régóta végeznek legeltetést vagy kaszálást 
ismert kezelési mintázat mellett, ezt folytatni kell a gerinctelenek alkalmazkodó 
életstratégiáinak fenntartása érdekében. A legeltetés különböző szintjei a nagyon rövid 
gyeptől a cserjés gyepig terjedő eltérő gyeptípusokat hoznak létre. A megőrzés 
szempontjából jelentős fajok számára minden gyeptípus értékes, és egyes fontos fajok 
területenként egynél több típust vagy akár a mikroélőhelyek részletes mozaikjait is igénylik 
(Alexander 2003).  

A nagyon rövid gyepek a szabadföldi fajok, például ragadozók és lombevők számára 
kedvezőek, és a rövid gyepet a nagy növényevők trágyafaunája tartja fenn (Alexander 
2003). Az állatok által letaposott területek és a nyílt homokfoltok fontosak a száraz gyepek 
rovarai, különösen a méhek és darazsak számára. 

A túlzott és rosszul időzített legeltetés azonban a talaj zavarását okozhatja, ami csökkenti 
az epigeikus (talajfelszíni) bogarak és földi csigák sokféleségét (Rusina (ed.) 2017). A túlzott 
legeltetés a gerinctelen fauna teljes leromlásával járhat. 

A legeltetési nyomás időnkénti enyhítését alkalmazó időszakos legeltetés útján fenntartott 
magasabb virágos gyepek rendszerint a virágokkal, gyümölcsökkel és rügyekkel társuló 
növényevőknek kedveznek (Alexander 2003). A kevesebb virágú, de bőséges avart adó 
sűrűbb, durvább gyepek a lebontó fajoknak kedveznek, illetve pihenéshez és átteleléshez 
biztosítanak fedőréteget (Alexander 2003). A zsombékos területek a pókok számára 
jelentik a gyep fontos szerkezeti összetevőit. 

Számos rovarfaj egyetlen elem helyett az elemek mozaikját igényli, a területnek pedig 
gyakran olyan komplex tájban kell lennie, amely repülve könnyen elérhető további 
elemekkel rendelkezik (Alexander 2003, Ssymank 1991 zengőlégyfélék esetében). Számos 
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faj függ az élőhelyen belül vagy annak közelében lévő fák és cserjék, cserjések és erdős 
területek jelenlététől.  

A lepkék rendszerint helyi populációk hálózatában élnek és az egyes felnőtt egyedek ezek 
közötti cseréjével metapopulációt hoznak létre. A kezelésnek a teljes tájon e populációs 
hálózat fenntartását kell céloznia annak elfogadásával, hogy adott időpontban nem 
minden helyszín lehet alkalmas (bár néhány központi terület igen) (van Swaay et al 2012). 
Az intenzív és egységes kezelést követően a lepkék populációi súlyosan károsodhatnak 
vagy akár ki is pusztulhatnak (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018).  

Az egy vagy kevés virágfajtól függő méheket erősen érintheti ezen forrásoknak a maximális 
virágzás idején végzett legeltetéssel vagy kaszálással való eltávolítása, ezért ilyenkor is a 
szakaszváltó kezelés az észszerű megoldás. Ha a legeltetést vagy kaszálást néhány nap vagy 
hét alatt végzik el az egész területen, akkor ezzel nagymértékben csökkentik a terület 
védettségi helyzetét a viráglátogató rovarok számára. 

A legeltetési nyomás időbeli és földrajzi variálása a mindig azonos eljárás alkalmazásához 
képest nagyon eltérő hatással jár. Ez a variáció biztosítja a gerinctelen populációknak azt, 
hogy megbirkózzanak a források helyi eltávolításával, ami az éves életciklusra nézve 
egyébként végzetes lenne.  

A gerinctelenek számára fontos, hogy a kezelési szakaszváltás vagy variáció mértéke 
legfeljebb 100 méter körül legyen, ami a kisebb magányos méhek többségénél a 
táplálékszerzési hatókör maximumát jelenti (Zurbuchen et al. 2010a, b). 

 

A rovaroknál nincsenek hosszú pihenési szakaszok, így nemzedékről nemzedékre igénylik 
az élőhely folytonosságát (ellentétben a magbankjuk miatt sok éven át életképes 
növényekkel). A gerinctelenek számára tehát létfontosságú a kezelés folytonossága. 
Ugyanakkor az egy évnél hosszabb rotációs hatás előnyös a gerinctelen populációk 
számára, mivel a magfejekben áttelelő fajokat nem távolítja el az éves vágás, továbbá azok 
a méhek is előnyt élveznek, amelyek a korai szénavágások után nyíló virágokhoz társulnak. 
 
A gerinctelenekre vonatkozó élőhelykezelési ajánlások (van Swaay et al 2012, Alexander 
2003): 

 Fedetlen talajterületek és nyílt homokfoltok létrehozása a déli lejtőkön állatok 
legeltetése és időszakos cserjevágási beavatkozások útján.  

 Tavasszal virágzó cserjék pl. Prunus spinosa és késő nyáron virágzó növények 
(Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae stb.) területeinek fenntartása. 

 Élőhelymozaikok fenntartása vándorlegeltetéssel vagy időszakos legeltetéssel, amit a 
foltok magas gyepének és cserjéinek biztosítása érdekében kevés legeltetéssel járó 
vagy legeltetés nélküli időszakok követnek.   

 Az alkalmas élőhelyfoltok helyreállítása a helyváltoztató gerinctelenek 
alappopulációit a metapopulációkkal összekötő folyosók és ugrókövek biztosításához. 

 Kaszált élőhely esetén az egyes Natura 2000 területeken minél nagyobb mértékben 
kell variálni a vágási időpontokat, hogy ne az összes területet egy szűk időkereten 
belül vágják. Ideális esetben egy kisléptékű vágási mozaikot kell megvalósítani, amely 
a gépesítés előtti hagyományos kezelést ismétli. A szegélyek és ökotonok különös 
figyelmet igényelnek és soha nem vághatók le teljesen. 
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Száraz meszes gyepek kezelése vadméhek számára  

 A magányos méhek speciális tápláléknövényeik és a közvetlen közelben lévő 
fészkelőhelyeik kombinációját igénylik. Az Andrena fulvago igénye például a későn 
virágzó sárga Asteraceae és a gyér növényzetű talaj, amelybe fészkeit beássa. 

 A poszméhek olyan tájat igényelnek, ahol biztosítottak a hosszú időn át virágzó 
források (a különböző fajok különböző virágtípusokat részesítenek előnyben); a 
fészkelő területek (akár a talajfelszínen lévő avarban, akár régi földalatti kisemlős-
fészkekben); a párzási területek; és a rendszerint földalatti hibernálási területek). 

 Kaszálás esetén bevett gyakorlat a kiemelkedések eltávolítása. A méhek egy kis 
csoportja, pl. az Osmia bicolor és az Osmia aurlenta azonban régi csigaházakban épít 
fészket. E csigaházakat a gereblyézés eltávolíthatja, ami valójában a sikeres 
életciklushoz létfontosságúnak számító egyik részleges élőhelyelem eltávolítását 
jelenti. Erre nincs egyszerű megoldás, mivel a szakaszváltó kezelés valamilyen 
formája gyakran jelent észszerű megközelítést. 

 Erőfeszítések kellenek a nagyon kismértékű szerkezeti heterogenitás fokozása, pl. a 
vadméhek számára előnyös nyílt talajfoltok érdekében (Murray et al. 2012). 
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Száraz meszes gyepek kezelése az élőhelyvédelmi irányelv szerinti lepkék számára 

 A Maculinea arion a Thymus növényfajok, valamint az Origanum vulgare és a 
hangyák (Myrmica fajok, különösen a M. sabuleti) számára alkalmas rövidre legelt 
növényzetet igényli. Az eloszlási tartomány különböző részein eltérő az ideális 
vegetációmagasság – az északi részen jellemzően 2–3 cm alatti, a déli régiókban 
pedig akár 20 cm felett is lehet (EB, 2009). A sikeres reprodukció legfontosabb 
tényezője az, hogy a tojások lerakására szolgáló növények és a lárvák 
gazdaszervezetei egymáshoz közel legyenek (Casacci et al. 2011). Ez a 
hangyafészekben lárvaként élő, hasonló biológiájú olyan egyéb fajokat is segíti, mint 
pl. a zengőlégyfélék Microdon nemzetsége. 

 A Colias myrmidone egy erdőszéleket és nyílt erdőket tartalmazó változatos 
élőhelymozaikon belüli meleg száraz gyepen igényli a lárva tápláléknövényének 
(Chamaecytisus ratisbonensis) foltjait. A gyepet külterjesen és egyenetlenül kell 
legeltetni, hogy megmaradjanak a cserjés és a durva füvű foltok, ahol a hernyók 
hibernálódhatnak az avarrétegben (van Swaay et al 2012). Az égetéshez hasonlóan 
a juhokkal végzett túllegeltetés is káros, mert az állatok megeszik a tápláléknövény 
termőhajtásait. 

 A Parnassius apollo olyan sekély talajú sziklás helyeken igényli a Sedum spp. 
gazdanövények jelenlétét, mint a sziklás kibúvások, száraz kőfalak vagy kőteraszok 
(Gimenez Dixon, 1996). Külterjes legeltetést vagy kaszálást igényel, amely peszticid 
használata és a virágos gyomok eltávolítása nélkül tartja fenn a nektárnövények pl. 
bogáncsok bőségét (van Swaay et al 2012).  

 

Ahol a gyep helyreállítása és a megfelelő kezelési rendszer visszaállítása szükséges, ott úgy 
javíthatók a gerinctelenek általános feltételei, hogy elősegítik a virágokban gazdag 
gyepeket a generalista viráglátogató és lehetőség szerint a kifejezetten virágfogyasztó 
fajok számára.  
 
Madarak 

A madárfajok összetétele több tényezőtől függ. A madarakat a nedvességháztartás, a 
domborzat, a gyepvegetáció költési időszak alatti magassága és szerkezete, valamint a 
különböző tájelemek jelenléte érinti leginkább. E paramétereket általában az határozza 
meg, hogy a gyep legeltetve vagy kaszálva van-e. A költési időszakban egyes fajok teljes 
idejüket a gyepen töltik etetéssel és fészekrakással, míg más fajok azt csak 
táplálékszerzéshez használják, és más közeli élőhelyeken költenek. A (tavaszi és őszi) 
vonulás során a helyszíntől függően a gyepeken előforduló madarak száma is jelentős lehet 
(Rusina (ed.) 2017). 

A legeltetés alacsonyan tartja a növényzetet, megkönnyítve a gyepterületi madaraknak a 
talaj elérését és biztosítva a mozaikszerű növényzet heterogén magasságát, ami megfelelő 
körülményeket teremthet a földön fészkelő egyes madarak számára. A legeltetés 
ugyanakkor a fészektaposás kockázatát is magában hordozza (Pavel 2004).  

Nagyon fontos annak megértése, hogy a gyepkezelés, pl. a kaszálás időzítése hogyan érinti 
a madarakat, mivel ez befolyásolhatja a gyepterületeken táplálkozó és költő fajok számát. 
A korai vágás azáltal befolyásolhatja a földön fészkelő madarak költésének sikerét, hogy a 
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fészkeket még a fiókák kifejlődése előtt elpusztítja. A szénavágás késleltetése növeli a 
magok és a gerinctelen prédaállatok bőségét a madarak számára; a gyep magasságának és 
sűrűségének növekedése azonban akadályozhatja a táplálék elérését és korlátozhatja a 
gyep, mint táplálékforrás vonzerejét. Költő madarak vélhető előfordulása esetén ajánlatos 
egy tavaszi felmérés keretén belül meghatározni a fajukat és fellelhetőségüket. Ezután 
lehetőség van arra, hogy a rét kaszálásakor elkerüljék a fészkelőhelyeket és csak később, a 
fiókák kifejlődése után vágják le a fészket tartalmazó területeket.  

Emellett a madárfajok sokféleségének megőrzéséhez bizonyos területeken meg kell tartani 
a cserjéket és fákat, amit a cserjék és fák eltávolításának tervezésekor figyelembe kell 
venni. Ez a gyep szerkezeti sokféleségét is előmozdítja, és ökológiai réseket hoz létre a nyílt 
területet igénylő gyepterületi madarak számára. 
 
Emlősök 

A tavaszi vegetáció növekedése a kis emlősök számára lehetőségeket kínál, ám ezek csak 
rövid távúak, mivel a későbbi vágás és legeltetés nagyrészt alkalmatlanná teszi az 
élőhelyet. Az élőhelymozaikon belül hosszabb rotációban kezelt zsombékos gyepek és 
magasabb fűszernövények foltjai azonban előnyösek lehetnek a kisemlősök, pl. törpeegér 
(Micromys minutus) számára. 

 

5.1.4. Összeférhetetlenségek kezelése 

A féltermészetes gyepek élőhelyeinek megőrzési és kezelési tervezés során konfliktusok 
merülhetnek fel, ha vannak olyan fajok, amelyek eltérő környezeti feltételeket igényelnek 
és ezért eltérően reagálhatnak a kezelésre. Ilyen esetekben a terület megőrzési 
célkitűzései határozzák meg a veszélyeztetett fajokat. Vagy kiválasztják a gyepterület fő 
értékét és ehhez igazítják a kezelési megközelítést (ez idővel más természeti értékek 
romlását és csökkenését okozhatja), vagy kompromisszum útján megőrzik az összes célfajt 
még akkor is, ha az egyes fajok kisebb számban vagy arányban fordulnak elő.  

A rovarok például cserjés területekkel váltakozó nyílt területeket igényelnek 
négyzetméteres léptékben, míg a madaraknak hektáros léptékű kiterjedtebb területekre 
van szükségük (Croquet & Agou 2006). Az adott gyepterületen a gyep vagy mozaik 
kívánatos szerkezete a konkrét természetmegőrzési célkitűzések függvénye.  

A késői kaszálás bizonyos madárfajoknál csökkentheti a fészkek és fiókák pusztulását, de a 
növényfajok számát és sokféleségét is csökkentheti, mivel a talaj tápanyagainak 
felhalmozódását okozza és egyes gyepfajok túlzott növekedéséhez vezet, ami elnyomja 
más növényfajok sokféleségét. Ilyen esetben az jelentene kompromisszumot, ha 
madárbarát módszerek (állatriasztó eszközök, haladási irány) alkalmazásával végeznének 
korai kaszálást vagy a területnek csak egy részét kaszálnák. Az adott gyepterületen 
bizonyos madárfajok költési sikerének enyhe csökkenése árán őrizhető meg a növényfajok 
sokfélesége, mivel egyes fészkek továbbra is károsodhatnak. Általánosságban azonban 
mind a növényi sokféleség, mind a madár célfajok populációja megmarad. 

Minden esetben értékelni kell a megőrzési prioritást és a gyepterület állapotát, hogy 
elkerülhető legyen a gyep olyan rendszerré való átalakítása, amely a helyi környezeti 
viszonyok miatt nem lesz fenntartható. A megőrzési prioritás értékelésekor figyelembe kell 
venni a fajokra jelentett lehetséges veszély tágabb összefüggéseit, a legnagyobb prioritást 
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a globálisan veszélyeztetett (IUCN kritériumok szerinti) populációjú fajoknak, majd az uniós 
vagy regionális szinten veszélyeztetett fajoknak és élőhelyeknek biztosítva (a 
madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv mellékletei, valamint a fajok uniós és 
nemzeti vörös listái). Végül a nemzeti és helyi fenyegetettségi szintet kell értékelni. Ha a 
gyepterület fő értéke egy faj, nem pedig az élőhely egésze, akkor a kezelést a faj 
fennmaradásának biztosítása érdekében kell megválasztani. Megjegyzendő, hogy a 
különböző védett fajokra különböző követelmények vonatkoznak.  

A lehetséges megoldásokat a terület megőrzési célkitűzéseinek összefüggésében kell 
mérlegelni. Egyes megoldások ellentmondásba kerülhetnek, ezért a meghozott 
intézkedést elsődleges célkitűzések határozzák majd meg. 

Alább néhány példa látható a különböző országokban az élőhelytípus megőrzéséhez 
megfelelőnek ítélt intézkedésekre. 
 

A 6210 élőhely fenntartásának kezelése néhány uniós országban 
 

Németországban a 6210 élőhely két fő altípusa különböztethető meg a korábbi földhasználattól és 
kezeléstől függően: hagyományosan külterjesen kaszált és külterjesen legeltetett 6210 élőhelyek. 
Mindkét csoport különböző vegetációtípusokkal és jellegzetes fajokkal, valamint azok saját 
regionális variációjával rendelkezik. A kaszálással létrehozott altípus esetében a tipikus megőrzési 
intézkedés az évente egyszer vagy egyes változatokban csak 2–3 évente történő kaszálás. A 
kaszálás időpontja a fajösszetételtől, pl. az orchideák különböző típusaitól függ, és főként a nyár 
derekán, május közepe és augusztus közepe között zajlik. A szerkezeti sokféleség megőrzése és 
javítása érdekében a kaszálást szakaszokban, különböző időpontokban kell elvégezni (Ackermann 
et al. 2016). Például a „Trockenrasen Saar” LIFE projekt során az egyes területek egyharmadát 
minden évben mindig a kivágott növényzet eltávolításával együtt kaszálták (a talajban lévő 
nitrogén feldúsulásának elkerülése érdekében). A legeltetéssel létrehozott altípus esetében 
helyénvaló a juhokkal való külterjes legeltetés (lehetőség szerint kecskékkel együtt a cserjenövés 
csökkentése érdekében) vagy a külterjes vegyes legeltetés nagy növényevőkkel20. A legtöbb 
területen a cserjék részleges időszakos eltávolítása szükséges. A szegélynövényzettel rendelkező 
erdők, cserjék stb. ökotonjai nagyon fontosak az olyan jellegzetes gerinctelen fajok magas 
arányának megőrzéséhez, amelyeknek azokra életciklusuk során szükségük van, és alapvető 
fontosságúak az olyan funkciók fenntartásához, mint a beporzási szolgáltatások. 

Írországban a fő megőrzési intézkedés a külterjes legeltetés és a cserjék időszakos eltávolítása 
azokon a területeken, ahol még 6210 élőhely található. A Grassland Monitoring Scheme (Martin et 
al 2018) a mintázott 6210/*6210 területekre pozitív hatást gyakorló alábbi intézkedéseket 
rögzítette: nem intenzív szarvasmarha legeltetés; egyéb nem intenzív legeltetés juhokkal, lovakkal 
és vegyes legeltetés; nem háziállatok, pl. mezei nyulak, nyulak és szarvasok legeltetése; cserjék 
eltávolítása. A felhagyott területek legeltetésének helyreállítását a gyakran „repülő nyájaknak” 
nevezett mobil juhnyájak biztosítják évente rövid időszakokra. A repülő nyájak előnyt élveznek a 
mobil marhacsordákkal szemben, mivel az állatbetegségek terjedésének megakadályozása miatt 
több korlátozás is vonatkozik a szarvasmarha mozgatására (Martin et al 2018). A „preferenciák” 
mérlegelésekor azonban figyelembe kell venni a különböző állománymintázatok eltérő legeltetési 
eredményeit is. Az állatbiztos kerítés vagy sövény nélküli területeken szükség lehet a virtuális 
kerítés alkalmazásának vizsgálatára. Más területek esetében a legeltetés időzítésének módosítása 

                                                 

20 Németországban közzétették az I. melléklet szerinti élőhelyek külterjes legeltetésére vonatkozó 
iránymutatást, amely a legeltetési intenzitás, technikák és állattartás összes vetületén kívül számos jó 
gyakorlati példát is bemutat a projektből (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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döntő fontosságú lehet a helyreállításhoz; például a tavaszi legeltetés segíthet az év későbbi 
szakaszában már nem ízletes sűrű és erős fűfélék visszaszorításában.  

Olaszországban legeltetési tervek készítése és alkalmazása javasolt a legeltetéses állattartásra és 
háziállatok (juh, kecske, tehén, ló, szamár) használatára, valamint lehetőség szerint (csak mezikus 
típusoknál) rendszeres kaszálásra alapozott hagyományos külterjes kezelési tevékenységek 
fenntartásához vagy újrakezdéséhez. E tervekben fel kell tüntetni az állatok típusára és számára, 
a kijelölt területekre, az állatállomány tartózkodási idejére és mozgására, a vízpontok számára 
stb. vonatkozó előírásokat. A legeltetési tervek készítésének tudományos felügyeletét is 
biztosítani kell, mérlegelve az élőhelyet alkotó növénytársulások típusát, figyelembe véve az 
ökológiai feltételeket, többek között a tengerszint feletti magasságot, talajt, kitettséget, lejtést, 
éghajlatot (mikro-, topo- és makroklíma), a biogeográfiai környezetet és a potenciális természetes 
vegetációt.  Javasolt a tipikus/uralkodó/ritka 6210 fajokból minden homogén területi egységben 
helyi csíraplazmát gyűjteni és külön struktúrákban (csíraplazma bankok) tárolni az élőhelyek 
megerősítésére vagy helyreállítására irányuló jövőbeli beavatkozások céljára. 

Lengyelországban a külterjes legeltetést tartják a tipikus és szabványos megőrzési intézkedésnek 
ehhez az élőhelytípushoz. A lengyel tapasztalatok szerint az intenzitás nem lehet nagyobb mint 
0,5 tehén vagy 4,5 juh vagy 3,1 kecske hektáronként. A legeltetett állatok faja is számít. Ha 
lehetséges, ajánlott a korábbi kezelés helyreállítása, bizonyos állatfajok felhasználhatók helyi 
helyzetekhez: lovak a Calamagrostis epigeios ellen, kecskék a cserjék terjeszkedése ellen. A 
kaszálás csak egyedi körülmények között hasznos. Bizonyos helyzetekben akár negatív változásokat 
is okozhat, például a réti gyepek terjedését és a termofil fajok csökkenését. Általában nem szabad 
„legeltetés helyett” használni, hanem a gyepterületek egyes altípusai esetében használható 
legeltetéssel együtt (lásd Barańska et al 2014). Az égetés ellentmondásos megőrzési eszköznek 
minősül, de bizonyos körülmények között hasznos lehet. A gyepek mezőgazdasági termelők általi 
tavaszi illegális égetése esetenként általános, és a gyepfenntartás helyi tényezőjének tűnik. Más 
helyzetekben bizonyíték van arra, hogy az égetés elősegíti a negatív változásokat, pl. a 
Calamagrostis epigeios terjeszkedését. További tanulmányokra és kísérletekre van szükség.  

Romániában az élőhely fenntartása különösen a legeltetés és a vágás vagy a kettő 
kombinációjának megfelelő intenzitását igényli. Figyelembe veszik a területspecifikus 
célkitűzéseket, valamint a helyi/regionális földhasználatot és állattenyésztési hagyományokat, 
gyakorlatokat és technikákat. Mezőgazdasági támogatási rendszerek, köztük agrár-
környezetvédelmi intézkedések használhatók a gyepkezelés finanszírozásához. 

Spanyolországban a legfontosabb megőrzési intézkedés a külterjes állattartás fenntartása. A 
szarvasmarhánál sokkal nagyobb mértékben csökkentek a juh- és kecskeállományok. Alkalmas 
fajok az uniós 6210 élőhely legelés útján való megőrzésére. A lófélékhez tartozó állatfajok szintén 
szóba jöhetnek az uniós 6210 élőhely megőrzéséhez, számuk azonban Spanyolországban jelenleg 
nagyon alacsony, mivel a lóhús iránti kereslet is nagyon alacsony. 

Skóciában (UK) ez az élőhely különösen függ attól a legeltetési szinttől, amely elég magas a 
változatos gyepmagasság fenntartásához, beleértve a kisebb és kevésbé erőteljes fajokat 
tartalmazó rövid gyepeket, de elég alacsony ahhoz, hogy lehetővé tegye a virágzást és ne 
vezessen talajerózióhoz. A hegyvidéki területek többségén a juhok és szarvasok továbbra is 
viszonylag magas szintű legeltetése az élőhelynek a legeltetők számára jelentett vonzerejével 
együtt azt jelenti, hogy az elem mértéke valószínűleg nem csökkent jelentős mértékben, bár a 
túllegeltetésnek negatív hatásai is lehetnek. Az emberi szabadidős tevékenységgel járó taposás 
okozta némi károsodásról helyi jelentések vannak. Léteznek mechanizmusok a mezőgazdasági 
vagy sporttevékenységhez kapcsolódó nyomások (legeltetés és taposás) kezeléséhez (SNH 2013). 
Ezek nagyban függenek az agrár-környezetvédelmi programok gazdálkodók általi elfogadásától, 
illetve attól a közös munkafolyamattól, amelynek keretében a kormányzati szervek a 
gazdálkodókkal együtt keresnek megoldásokat a növényevők helytelen hatásaira. Ez utóbbi 
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jogszabályi folyamatokat is eredményezhet. A megőrzési intézkedések végrehajtása kijelölés 
(SAC, SSSI), jogszabályi eljárások (a szarvastörvény 7. szakasza), agár-környezetvédelmi 
programok (SRDP) és kezelési megállapodások (SNH) útján történik. 
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5.2. Gyepek helyreállítása 

A gyepek helyreállításának tervezését világos célkitűzéssel, azaz annak meghatározásával 
kell kezdeni, hogy a helyreállított gyep milyen legyen. Milyenek lesznek a környezeti 
feltételek és a zajló ökológiai folyamatok, milyen vegetáció és fajok állíthatók helyre. A 
célkitűzések a helyreállítási lehetőségektől függően eltérőek lehetnek. A leromlás 
mértékétől függően a gyepek helyreállítása legalább 5–10 évet vesz igénybe (Rusina, 
2017). A kiváló minőségű helyreállítás és a fajok, köztük a gerinctelenek nagy 
változatossága rendszerint ennél sokkal tovább tart (pl. lásd a biotópok német vörös 
listáját, Finck et al. 2017). 

Ha egy területen gyepek helyreállítását tervezik, mindig mérlegelni kell a környezeti 
(éghajlat, talaj, geológiai és hidrológiai viszonyok, a táj feldarabolódása és ennek a fajok 
populációira gyakorolt hatása), gazdasági (pénzügyi korlátok) és társadalmi (nyilvánosság 
és gyakran a finanszírozók véleménye) feltételeket. Sikeresebb lesz a fellépés, ha a tervezés 
kockázatértékelést is magában foglal.  

A helyreállító kaszálás és legeltetés intenzívebb, mint a rendszeres kaszálás és legeltetés. 
Ez a legegyszerűbb, de a legidőigényesebb módszer, ha egyedüli intézkedésként 
alkalmazzák féltermészetes gyepterület helyreállítására vagy létrehozására. E módszer 
alkalmazásával a növényzet természetes módon alakulhat ki a helyi fajállományból (Rusina 
2017). 

A helyreállító kaszálás önmagában csak olyan helyeken alkalmazható, amelyek elhagyása 
viszonylag nem régen történt, és ahol sem cserjék és fák, sem zsombékosok nem zavarják 
a kaszálást. A gyepterület helyreállítása vagy létrehozása során a kaszálás gyakoriságát és 
a legeltetés intenzitását a helyi viszonyokhoz kell igazítani. A túl termékeny területeket és 
a terjeszkedő fajok által uralt területeket tenyészidőszakonként legalább kétszer kell 
kaszálni, vagy intenzíven kell legeltetni. Egyes esetekben enyhe túllegeltetés szükséges. A 
helyreállító kaszálás és legeltetés sikertelen lehet az intenzíven trágyázott területeken. Túl 
termékeny talaj esetén nemkívánatos ruderális vagy nitrogénigényes magas 
gyeptársulások alakulhatnak ki (Rusina, 2017).  

Egyes országokban az élőhelyek helyreállításának leghatékonyabb módja az állatok 
kiegészítő takarmányozása nélküli téli legeltetés. Az eredmények kívánt határidőn belüli 
eléréséhez szükség lehet a legeltetési rendszer módosítására. A csak részben legeltetett 
területek kiegészítő kaszálást igényelhetnek (Rusina, 2017). 
 

A 6210 élőhely helyreállításával kapcsolatos tapasztalatok néhány uniós országban 
 

2000 óta Belgiumban jelentős helyreállítási munkálatokat hajtottak végre LIFE 
finanszírozással, különösen Natura 2000 területeken. A helyreállítási munkálatok során 
cserjéket és fákat vágtak ki, rönköket és fás törmeléket semmisítettek meg, valamint megfelelő 
kezelést végeztek legeltetéssel vagy kaszálással. Mivel a gyepterületek többségét hosszú ideje 
(néha több mint 100 éve) felhagyták és erdősítették, az újranövő fákat és cserjéket 
rendszeresen ki kell vágni, ami időigényes és költséges. A fűszernövények rétegének 
visszaállítása a közvetlen közelben található tipikus fajok jelenlététől és/vagy azok fás 
gyepterületen vagy talaj-magbankban mutatott állóképességétől függ. Ha a tipikus fajok 
eltűntek, szükség lehet a széna vagy magok útján történő visszatelepítésre. A fennmaradó 
gyepterületek helyi jellemzői miatt juhlegeltetést alkalmaztak, lehetőség szerint kecskék 
legeltetésével társítva. A regenerálási és helyreállítási szakaszban rövid idejű, nagy sűrűségű, 
szakaszváltó legeltetést alkalmaznak. A hivatásos pásztorok eltűnése miatt az állatokat állandó 
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vagy félig állandó (elektromos) kerítéseken belül legeltetik. A legeltetés időszaka és időtartama 
a helyi jellemzőktől (réteg produktivitása) és a védendő fajoktól függ. Agrár-környezetvédelmi 
források biztosítottak a helyi tenyésztők általi kezeléshez.  

Litvániában a főbb helyreállítási eszközök a következők: a fás növényzet eltávolítása; a helyi 
expanzív flóra (pl. Calamagrostis epigejos) terjedésének megállítása. Támogató eszközként 
külterjes legeltetést és kaszálást alkalmaznak. 

Luxemburgban az élőhelyekre vonatkozó nemzeti cselekvési terv a következő intézkedéseket 
határozza meg (Naumann et al 2013): Minden felhagyott és elbozótosodott terület 
helyreállítása a cserjék eltávolítása és a legeltetés visszaállítása útján (cél: mintegy 50 hektár 
meszes gyep és 50 hektár gyepterületi komplexum a bányászati régióban). Rendszeres 
ellenőrzés (3–5 évente) a cserjések behatolásának megelőzésére, rendszeres vágással vagy 
legeltetéssel. Új meszes gyepterület létrehozása a zöldszéna alkalmas fedetlen talajokon 
történő terítésével és a meglévő területek szomszédos foltokig történő kiterjesztése kézi 
magtranszfer útján (cél: mintegy 20 hektár). A fokozottan veszélyeztetett jellegzetes 
növényfajok védelme helyben műveléssel és újbóli betelepítéssel a meglévő állományok 
megerősítése, illetve az újonnan létrehozott és leromlott területekre való újbóli bevezetés 
érdekében. A genetikai állománynak a meglévő élőhelyterületek közötti cseréjét célzó 
intézkedések (ökológiai hálózat). 

Lengyelországban a „XericGrasslandsPL – Xeroterm gyepterületek megőrzése és helyreállítása 
Lengyelországban – elmélet és gyakorlat” LIFE project (LIFE08 NAT/PL/000513, 2010. január–
2013. december) 8 Natura 2000 területen mintegy 225 ha xeroterm gyepes élőhelymozaikot 
célzott meg Lengyelország északnyugati és délkeleti részén. A projekt 20,2 hektárnyi 
6 210 gyepes élőhelyen kezdeményezte a regenerálás folyamatát: cserjések vagy sűrű 
bozótosok eltávolítása, lágyszárú növények idegenhonos inváziós fajainak (például a 
Heracleum sosnowskyi) eltávolítása és a legeltetés visszaállítása (Baranska et al., 2014). A 
leromlott területeken a legfelső talajréteg eltávolításával, xeroterm fajok magjainak vetésével, 
jó állapotú gyepfoltok átültetésével stb. állították helyre a xeroterm gyepeket. 2015-re 
jelentősen javult a legeltetett gyepek állapota, és csökkent a terjeszkedő fajok (perje, homoki 
nád és cserjék) aránya (Murawy Life 2015). A legeltetési időszakot 3 hónapra (június–
augusztus) csökkentették, részben a javuló állapotnak és részben az aszálynak köszönhetően, 
amely tovább korlátozta a terjeszkedő fajokat és lehetővé tette a xeroterm fajok fejlődését. 

Szlovákiában erre az élőhelyre egy LIFE projekt (LIFE10 NAT/SK/080) keretében készült 
helyreállítási terv, amelyet megvitattak a Devínska Kobyla közösségi jelentőségű természeti 
terület érdekelt feleivel. Az intézkedések között szerepelt az erdők és cserjék mechanikus 
eltávolítása 58 hektár túlnőtt száraz gyepen, a fehér akác kiirtása és a főként kecskékkel 
végzett legeltetés újbóli bevezetése 2015 óta. A helyreállítási intézkedések hatását elsősorban 
a 6210* élőhelytípusnál kísérték figyelemmel a különböző szukcessziós fázisokban.  A 
másodlagos szukcessziós terület megtisztításának eredményeként két év megfigyelést 
követően jelentős növekedést mutatott a könnyű termofil fajok, pl. Pulsatilla grandis, Plantago 
media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, 
Thesium linophyllon, Linum tenuifolium száma. 2016-ban a fajok teljes száma már nagyobb 
volt, mint a kezelési beavatkozás előtt. E fajok valószínűleg jelen voltak a talaj-magbankban, a 
felszín megnyílásával pedig ki tudtak csírázni. A legeltetés kezelésének és a hajtások 
eltávolításának biztosítása fontos előfeltétele a növényzet kedvező fejlődésének a szóban 
forgó területeken. A kezelési beavatkozást követő tavasszal a fajösszetétel már a fajok 
számának fokozatos növekedését mutatta.  A kezelés optimális módja a juhokkal vagy a 
juhokkal és kecskékkel vegyesen végzett legeltetés, ami gyengítheti és fokozatosan 
felszámolhatja a fás szárú növények hajtásait. A külterjesebb és intenzívebb szakaszváltó 
legeltetés optimális megoldás az elsődleges fontosságú gyepes élőhelyek kedvező helyzetének 
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kialakítására és fenntartására. A projekt során végrehajtott helyreállítási intézkedések 
eredményeként a méhbangó (Ophrys apifera, IUCN vörös listás faj) két új mikropopulációját 
azonosították a területen. Az élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében felsorolt és 
Szlovákiában veszélyeztetett adriai sallangvirágot (Himantoglossum adriaticum) is 
azonosították a területen 2017-ben (legfeljebb 600 egyed). 

 

5.2.1. A cserjések kezelése 

A kezelési intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy a cserjések behatolása a teljes 
terület megfelelő aránya (pl. 30%) alatt maradjon (Pearson et al. 2006). Figyelembe kell 
azonban venni, hogy a „cserjések” gyűjtőnéven ismert egyes fajok önmagukban is fontos 
élőhelyek, amíg megmarad a nyílt gyepterületekkel fennálló egyensúly.  

A cserjések kolonizációjának ellensúlyozása és a kívánt egyensúly fenntartása érdekében 
eltávolítható néhány öregebb állomány, mivel a régi cserjések a növényi biomasszában a 
nitrogén felhalmozódását, a talajban pedig a tápanyagok feldúsulását eredményezik. A fák 
és cserjék kivágásakor gyakran a gyökerekből és rönkökből nőnek ki a hajtások, ezért 
eltávolítandók.  

A műveletet néha csak egyszer kell elvégezni, majd ezt követi a legeltetés vagy kaszálás. 
Egyéb esetekben az első évek során további és kiegészítő gépesített vágásokra, illetve 
további mulcsolásra vagy kapálásra van szükség (Essl 2005). Ha ily módon nem távolíthatók 
el a cserjések, akkor az állományok fenntartásához ajánlott a legeltetés és/vagy 
szakaszváltó vágás alkalmazása. 

Ha újrakezdődik a cserjések kolonizációja, a magoncokat azonnal el lehet távolítani. A 
következő tavasszal végezhető el az új növények ellenőrzése és kézi gyomlálása vagy adott 
esetben kiemelése. Célként tűzhető ki a meglévő cserjék fejlettség szerinti keveredésének 
elérése, a talajszinten élő növényektől kezdve a törzzsel rendelkező idősebb bokrokig. Az 
életkorok, illetve a levélképzési és virágzási időszakok sokfélesége előnyös a rovarok 
számára. A cserjék kivágása előtt érdemes tehát felmérést végezni a gerinctelenekről. 
Emellett a különböző fejlődési fázisú cserjék egy kis részének évente végzett eltávolításával 
hosszú távon sok nehéz munka takarítható meg, miközben fenntartható ez a létfontosságú 
és a madarak táplálékforrását jelentő élőhely (RSPB 2004b).  

A cserjevágást ősszel vagy télen kell végezni annak érdekében, hogy a szaporodási 
időszakban elkerülhető legyen a vadon élő állatok károsodása. A szeptember eleje és 
február vége közötti vágás a madarak költési időszakán kívül esik, a téli vágás pedig 
bármilyen bogyó fogyasztását lehetővé teszi a madarak és az emlősök számára. A vágás a 
kisállatokat nem károsító speciális sövényvágókkal végezhető (Pearson et al. 2006).  

A cserjések visszaszorításának megfelelő módja lehet a szakaszváltó legeltetés, ha azt a 
túllegeltetés vagy túlzott taposás elkerülése érdekében gondosan megfigyelik (Buglife 
2007). A behatoló cserjések szamarakkal legeltethetők, ami féltermészetes vegetációban 
hasznos módja a cserjék visszaszorításának. A szarvasmarha különösen jól használható a 
durva növényzet, pl. saspáfrány és cserjék kidöntéséhez és hozzáférhetővé tételéhez. A 
kecskék lehántják a fakérget és – körültekintő alkalmazás mellett – szerkezeti sokféleséget 
teremtenek. A juhok a szarvasmarhánál vagy póninál nehezebben kezelik ugyan a hosszú 
gyepeket, ám az alacsony cserjéket hatékonyan legelik és a kiválasztott bokrokról képesek 
teljesen eltávolítani a levélanyagot. Emellett egyes juhfajták jól keresztülhatolnak a 
cserjéseken, a fiatalabb állatok és a könnyebb fajták azonban gyakran elakadnak bennük. 
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Tanácsos tehát a fajok és fajták esetében alacsony (kb. 0,25 száe/hektár) 
állománysűrűséggel kezdeni, figyelni a hatásokat és annak megfelelően kiigazítást végezni 
(Crofts & Jefferson 1999, RSPB 2004d).  

Egyedül a legelés azonban általában nem elegendő a cserjések kezeléséhez. A téli 
legeltetésen alapuló legeltetési rendszernek például elő kell írnia a cserjések rendszeresen 
ismétlődő irtását, hogy eltávolítható legyen a fás szárú növények fokozatosan képződő 
növedéke (Crofts & Jefferson 1999). Ezért bizonyos esetekben tanácsos a legeltetés mellett 
kaszálni is. Ennek legjobb időpontja az adott vadvilágtól függ. Gyakran a rovarok petéi és 
lárvái a legsérülékenyebbek. A virág- és fűmagok leesésének megvárása miatt késő 
nyárig/őszig, illetve a rovarok áttelelési menedékének biztosítása érdekében késő 
télig/kora tavaszig kell várni a kaszálással. 
 
5.2.2. A gyomok és az inváziós fajok irtása 

Meghatározása szerint gyom olyan növényfaj, amely a gyepkezelés 
céljához/célkitűzéséhez nem kívánatos. Bizonyos körülmények között egyes növényfajok 
(pl. bogáncs, saspáfrány, aggófű) túlzottan elszaporodhatnak és gyorsan felváltják a 
nagyobb megőrzési értékű társulásokat (Pearson et al. 2006). E növények rendkívül 
versenyképesek, gyakran mérgezőek, és megtelepedésük után a tenyészidőszak során 
erősen árnyékolnak, ami más növényfajok (köztük az orchideák) megtelepedésének nem 
kedvez (Crofts & Jefferson 1999). Helyes kezelési gyakorlatokkal, például a gyomfajok 
behatolását és terjedését lehetővé tevő nagy kiterjedésű fedetlen területek kerülésével 
megelőzhető a gyomfertőzés.  

Megtelepedésüket követően az alábbi intézkedésekre kerülhet sor (Crofts & Jefferson 
1999):  

- kézi irtási technikák: gyomkapálás vagy elvágás (aggófűhöz nem alkalmas) közvetlenül 
a talajszint felett, és/vagy kézi kihúzás (ez valójában csak kis területekhez alkalmas) a 
célgyomok virágnyílása előtt, a kézi kihúzást több éven át kell elvégezni ahhoz, hogy 
annak hatása legyen,  

- gépi kihúzás vagy vágás: bogáncs és aggófű esetében a kihúzást a virágkocsány teljes 
megnyúlása után, de még a magképződés előtt kell elvégezni, és az évelő célfajok 
mértékének csökkentése érdekében évente meg kell tenni. Jobb megközelítést jelent a 
virágkocsány nyúlása során végzett kaszálás. Előfordulhat, hogy ezt az év során meg kell 
ismételni. Ismétlődő vágás (fejezés) útján ugyan megelőzhető a magképződés és 
csökkenthető a gyomok vitalitása, ám a növény nem pusztul el és a száralapból 
erőteljesen regenerálódhat. A kaszált gyephez hasonlóan a levágott anyagot el kell 
távolítani a területről; 

- irtás célzott legeltetéssel,  
- vegyszeres irtás: bár rendszerint a kézi irtási módszerek a legkívánatosabbak és a 

vegyszerhasználat általában nem megengedett, az ilyen fajok célzott herbicides irtása 
(pontkezelés, gyomtörlés) gyakran elfogadható a természetmegőrzési területeken, 
különösen, ahol a megőrzési célkitűzések eléréséhez létfontosságú a 
legeltetés/rétkezelés folytatása. Figyelembe kell venni, hogy a gyomtörlés nem 
szelektív módszer és gyakran súlyosan sérthet más megőrzési érdekeket. Ha egyáltalán 
szükséges, akkor csak a célzott gyomnövényekre irányuló szelektív alkalmazás ajánlott. 
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A gyomok eltávolítását a fejlődés korai szakaszában kell végezni, amikor az még kis 
erőfeszítéssel jár és könnyen produkál jó eredményeket. 

Az irtási programokat gondosan meg kell tervezni, más lehetséges hatásokat is mérlegelve; 
bizonyos esetekben a gyomok teljes kiirtása – még ha lehetséges is – káros lehet a 
vadvilágra nézve. 
 

5.3. Gyepek újjáélesztése 

A gyepek létrehozását a terület környezeti feltételeinek (nedvességháztartás, 
talajjellemzők, vegetáció, fajok elérhetősége) értékelésével kell kezdeni, ez határozza meg 
az élőhely újjáélesztésének megvalósíthatóságát. Az újjáélesztéshez talajszakértők, 
hidrológusok és ökológusok, valamint a vegetációt és a létrehozandó élőhely 
szempontjából fontos organizmuscsoportokat ismerő szakértők segítsége és részvétele 
szükséges. A gyepek létrehozási tervét a gyepek helyreállítási tervéhez hasonlóan kell 
kidolgozni (Rusina, 2017).  

A szubsztrátum, a kívánt időkeret, valamint a céltípushoz hasonló gyepterületekhez való 
közelség határozza meg az élőhely létrehozására és telepítésére legmegfelelőbb telepítési 
technikákat (Ashwood, 2014). Különböző lehetőségeket lehet mérlegelni.  

A fedetlen szubsztrátumok természetes kolonizációja lehet alkalmas ott, ahol a hosszú 
telepítési időkeret elfogadható és fajgazdag meszes gyeptársulások vannak a 
szomszédban. Ha a zavarás és az azt követő regenerálás előtt síkvidéki meszes legelők 
léteztek a területen, akkor a meglévő szubsztrátumban magbank maradhatott és azt 
csírázási kísérletek útján értékelni kell. A természetes kolonizáció a helyi területnek 
megfelelő fajgazdag élőhelyeket hozhat létre. A folyamat rendszerint nagyon lassú, és több 
évtizedre is szükség lehet egy stabil társulás létrehozásához.  

A természetes kolonizáció a gyepterületi fajok tőzeges oltóanyagok vagy zöld széna 
ráhordása útján végzett szelektív betelepítésével gyorsítható fel. A tőzeges oltóanyagok a 
szomszédos donorterületekről szerezhetők és beépíthetők a fedetlen szubsztrátumba. 
Ezek lehetnek egész gyepdarabok vagy a kívánatos fajokat tartalmazó gyepes földlabdák. 
Ha a donor meszes gyepterület típusát illetően kétség merül fel, akkor képzett botanikai 
vizsgálóval kell vegetációfelmérést végeztetni. Egyes esetekben sikeresebb lehet a helyi 
vagy regionális magokból származó előművelt példányok telepítése. 

Akár a természetes kolonizáció, akár a tőzeges oltóanyag módszerét alkalmazzák, célszerű 
először egy úttörő/próba keverék vetése. Az úttörő fajok vékony vetésének előnyei közé 
tartozik a szubsztrátumok stabilizálása és a tetszetős gyep gyors kialakulása, miközben 
elegendő fedetlen talaj marad a természetes kolonizációhoz. 

A zöld széna ráhordása a tőzegláp oltóanyagok vagy a természetes kolonizáció hasznos 
alternatívája. Ez a magvakat tartalmazó, frissen vágott széna helyi meszes gyepekről 
történő elvitelét és a kolonizálandó területen való szétterítését foglalja magában. Fontos, 
hogy a szénát a virágzás után vágják, de a magok még tapadjanak; a célfajok és magjaik 
szétszóródási idejének jó ismeretével érhetők el a legjobb eredmények. A szénát a 
begyűjtést követő 24 órán belül szét kell teríteni, hogy a tárolás során ne romoljon vagy 
vesszen el mag. A helyi forrás használata azt jelenti, hogy az új és a meglévő gyepterületek 
jobban illeszkedhetnek egymáshoz és a fűfélék őshonos genotípusúak lesznek; segít 
továbbá a szállítási költségek minimálisra csökkentésében.  
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Amennyiben nem áll rendelkezésre meszes gyepen donor terület, kereskedelmi 
magkeverék használható gyepindítóként. A vetés egy helyi donor területről gyűjtött 
maggal végezhető. Ügyelni kell arra, hogy túlgyűjtéssel ne merítsék ki a donor területet. 
Másik lehetőségként vetőmag is vásárolható. Nem tartalmazhat interspecifikus (Lolium 
×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) vagy intergenerikus hibrideket (×Festulolium), 
sem poliploid fajtákat (Lolium és Trifolium tetraploid fajok). A jó hírű vetőmagházak a 
terület éghajlatának és főbb talajviszonyainak megfelelő magkeverékeket szállítanak. A 
magnak helyi eredetűnek kell lennie, amennyiben rendelkezésre áll.  

A vadvirágokat és a fűféléket általában együtt vetik, mivel a fűfélék segítenek stabilizálni a 
talajt és fontos takarást biztosítanak télen. A keverékben a fűmagok arányának elég 
alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a fűszernövények megtelepedését és teret 
hagyjon további fajok természetes kolonizációjához. A mag vetését általában 
szeptemberben/októberben végzik kézzel vagy mezőgazdasági gépek, pl. sorvetőgépek és 
szórvavető gépek használatával, amelyek maximalizálják a felhasznált magból bevetett 
terület nagyságát (Crofts és Jefferson, 1999). Ajánlatos a magot a felszínen elszórni, nem 
pedig a talajba belefúrni, és a legtöbb gépen beállítható ez a lehetőség. Az uralkodó 
egynyári fajok visszaszorításához nagyon fontos gyakran, akár 3 alkalommal is kaszálni a 
telepítés évében. Az általános célkitűzés, hogy több olyan évelő faj telepedjen meg, 
amelyek az egynyáriaknál kevésbé versengőek. Ez különösen igaz ott, ahol a szántóföldi 
gyomfajok nagy terhet jelentenek (lásd Nowakowski és Pywell 2016). 

A kiválasztott telepítési módtól függetlenül fontos tudomásul venni azt, hogy a gyepterület 
megtelepedéséhez és a stabil társulás kialakulásához több év szükséges. A gyepterület 
megfelelő kezelése alapvető fontosságú a fajgazdag társulás kialakulásának és 
fenntartásának biztosításához. 

Dél-Angliában például leromlott egykori szántóföldön végezték meszes gyep újjáélesztését 
(Fry et al 2018), egy (Bromus erectus gyep) típusú meszes gyepterületi társulásból 
kiválasztott fajok alkalmazásával, amely a régió uralkodó gyepterületi társulása és 
jellemzően a helyreállítási programok céltársulásaként használatos. Az Egyesült 
Királyságban egyre inkább kihasználják a féltermészetes száraz gyepek újjáélesztési 
lehetőségét, például innovatív és kreatív út menti programok útján. Egy Anglia délnyugati 
részén még csak 2012-ben indult út menti újjáélesztési projekt területén ma fajgazdag 
vegetáció található és a megtelepedés óta 30 lepkefajt (az Egyesült Királyság fajainak felét) 
jegyeztek fel. 
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Gyepes élőhely újjáélesztése út menti programok keretén belül az Egyesült Királyságban (Sam 
Ellis) 

5.3.1. Az élőhely újjáélesztés utáni kezelése és megfigyelése 

Meszes gyepterületek csak akkor szabad létrehozni, ha erős az elkötelezettség egy 
területkezelési terv szerint irányított hosszú távú kezelési rendszer mellett. A gyep 
kezelésére van szükség a cserjések és egyéb agresszív fajok túlsúlyának megelőzése, 
valamint a nagy fajgazdagság fenntartása érdekében. A gyeptelepítés jellemzően 3–5 évet 
vesz igénybe. Ezen időszak alatt vágás és könnyű legeltetés alkalmazása szükséges; a 
pontos követelmények területspecifikusak.  

Fedetlen ásványi szubsztrátumon telepített gyepek esetében jellemzően nem lesz szükség 
első évi vágási rendszerekre, bár gazdagabb területeknél szükségesek lehetnek a 10 cm-
nél kisebb magasság tartásához. A kaszálást úgy kell időzíteni, hogy elkerülhető legyen a 
földön fészkelő madarak bolygatása. A kaszálás ösztönzi a bokrosodást; csökkenti továbbá 
az erős fajok okozta versenyt és a cserjések behatolását.  

Kaszálás után a levágott anyagot el kell távolítani a területről. Ha rendelkezésre áll a gyep 
magja, az más területeken felhasználható széna ráhordásához. A gyepet a virágok és 
fűfélék magkötését követő második és harmadik évben egyszer kell kaszálni. Ebben az első 
3 évben a nyúllal, szarvasmarhával és juhhal végzett legeltetést ellenőrizni vagy kerülni kell 
a gyep megtelepedésének biztosításához; azaz a növénykék kellő gyökérzetének 
kifejlődéséhez, ami legeléskor megakadályozza a gyökeres kitépést. A gyep megtelepedése 
után kezdődhet a könnyű legeltetés.  

A legeltetés és/vagy vágás útján történő hosszú távú kezelés elengedhetetlen a 
fajgazdagság fenntartásához. Korábban a legeltetés és egyes régiókban a kaszálás volt a 
tipikus kezelési technika; a kaszálás azonban alkalmas lehet kisméretű és enyhén lejtő 
területekhez is. Alacsony állománysűrűség mellett szarvasmarhával és juhokkal egész 
évben kezelhető a legeltetés, bár ez a terület produktivitásától függ. Az improduktív 
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területek csak téli legeltetésre lehetnek alkalmasak; bár ezt figyelemmel kell kísérni a tiprás 
miatt, ami a talaj nehéz állatok lába alatti tömörödését és szerkezetének fizikai leromlását 
jelenti.  

A legeltetés célja egy változó hosszúságú gyepmozaik és apró cserjés foltok (pl. az 
összterület legfeljebb 25–30%-a) létrehozása. Például, a legeltetett állatok különböző 
típusai szelektívek az általuk fogyasztott növényeket illetően és felhasználhatók a mozaik 
létrehozására. A szarvasmarha durvább fűféléket fogyaszt és a juhokénál erősebb a 
taposása. A megtaposott foltok réseket hoznak létre új növények megtelepedéséhez. A 
kezelésre vonatkozó részletesebb információkhoz lásd Crofts és Jefferson (1999).  

Még ha a kivitelezésre nagyon alkalmas helyszínen kerül is sor, a telepítés és a hosszú távú 
siker felméréséhez értékelni kell a kezelési gyakorlatokat. Területspecifikus hosszú távú 
kezelési tervre van szükség. Ennek tartalmaznia kell egy megfigyelési és értékelési 
programot, amely lehetővé teszi a kezelési rendszer szükség szerinti kiigazítását.  

A síkvidéki gyepes élőhelyek újjáélesztésének megfigyelése az alábbiakra terjedhet ki: 
- A gyeptelepítés mértéke: talajborítás %, fedetlen foltok, levélavar jelenléte. 
- Gyepösszetétel: fűfélék/fűszernövények aránya, pozitív indikátorfajok, helyi 

jellegzetességű fajok 
- Jellemző fajösszetétel, ideértve a különböző taxonómiai és funkcionális csoportok pl. 

beporzók (fullánkos Hymenoptera, Syrphidae, Lepidoptera), illetve az epigeikus és 
endogeikus csoportok (ragadozók és lebontók) kiválasztott indikátorfajait. 

Gyepek újjáélesztése szántóföldön a Cseh Köztársaságban 

A szántóföldek fajgazdag gyepterületté alakítása hosszú időt igényel. Sikere nemcsak a 
helyreállítási módszertől és a magkeverék összetételétől függ, hanem a „visszagyepesítendő” 
terület helyi viszonyaitól is (Jongepierová & Malenovský 2012, Jongepierová et al. 2012, 
Scotton et al. 2012, Ševčíková et al. 2014). A rovarközösségek helyreállítása sikeresebb azokon 
a tájakon, ahol nagy fajgazdagságú féltermészetes gyepterület helyezkedik el a közelben, mivel 
a speciális fitofág rovarfajok korlátozott terjedési képességgel rendelkeznek (Woodcock et al. 
2010a, 2010b). Alább látható a leggyakrabban alkalmazott újjáélesztési módszerek rövid 
ismertetése. 

Spontán szukcesszió. A szukcesszió önmagában csak olyan nagyon száraz vagy, épp fordítva, 
nagyon nedves területeken állíthat helyre gyepeket, ahol gátolva van a cserjék és fák 
megtelepedése, és ahol állandó réteket vagy legelőket őriztek meg a közelben. Az ország 
legmelegebb részein található száraz területeken felhagyott szántóföldeken végzett megfigyelés 
szerint az öregebb gyepek fajösszetétele természetes sztyeppe vegetációt mutat (Jírová et al. 
2012). Általában azonban a tábla felhagyása utáni harmadik évtől kezdve rendszeres kaszálás 
szükséges. Az ökológiailag kedvező fajösszetételű gyepek helyreállítása körülbelül tíz (Lencová & 
Prach 2011), tizenkét évig (Prach et al. 2014) tart, ám a növények és a gerinctelenek egyes 
csoportjai esetében akár hosszabb időre is szükség lehet a fajgazdag vegetáció eredeti 
sokféleségének helyreállításáig. 

Kereskedelmi magkeverékek. A szántóföldek gyepterületté alakításának leggyakoribb módja a 
pillangósokból és fűfélékből álló kereskedelmi magkeverékek vetése. Bár ez nem tekinthető 
ökológiai helyreállításnak, az ilyen kezdetben fajszegény gyepek célnövényfajokkal és 
célállatfajokkal egészíthetők ki idővel, különösen, ha ezek a fajok még mindig előfordulnak a 
környezetben. Ezt a Fehér-Kárpátok hegységben kapott megfigyelési eredmények is megerősítik 
(Prach et al. 2014, Jongepierová et al. 2018). Azokon a helyeken, ahol a környezetben való 
előfordulásuk hiánya miatt korlátozott a kívánt fajok általi későbbi kolonizáció, e fajok vetéssel vagy 
ültetéssel hozzáadhatók a kereskedelmi magkeverékek vetésével létrehozott gyepekhez. 
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Regionális magkeverékek. A regionális magkeverékeket növényjavítási eljárások nélkül gyűjtik, 
szaporítják és alkalmazzák az adott területen. Fajösszetételük a terület természetes közösségeinek 
fajösszetételén alapul (Scotton et al. 2012). Emellett a fajok, különösen a fűszernövények a tőlük 
táplálkozási vagy egyéb okok miatt függő állatok nagy változatosságát támogatják. E módszer fő 
előnye, hogy komoly mértékben segíti a populációk természetes genetikai változatosságának 
fenntartását, megakadályozva ezzel az idegen genotípusok, illetve akár a nem őshonos fajok vagy 
fajták elterjedését is. A regionális magok beszerzési és felhasználási útmutatója több kiadványban 
megtalálható (Scotton et al. 2012, Jongepierová et al. 2012, Jongepierová & Prach 2014, és 
Ševčíková et al. 2014). A fő alapelvek a következők: 
 A magok forrása a gyep frissen kaszált biomasszája (zöld széna) lehet, amelyet azonnal a 

helyreállítandó területrészen helyeznek el. Ezt a módszert főként Hollandiában és 
Németországban alkalmazzák, de nemcsak szántóföldön, hanem más területeken is, pl. 
pernyelerakók (Kirmer et al. 2014). 
 Ha a kaszálás után megszárítják a levágott biomasszát, a széna közvetlen magforrásként 

használható, vagy felhasználás előtt kicsépelhető (csépelt széna). 
 Kombájnnal végzett aratás esetén a gyepet az adott területen kaszálják és cséplik. 
 Forgókefés aratásnál az álló gyepből fésülik ki a magokat. 
 Kisebb magmennyiség szükség esetén kézzel is begyűjthető. 
 A bonyolult maggyűjtéssel kapcsolatban (eltérő méretek és érési idők) javasolt a növények 

magágyakban történő termesztése.   
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Szántóföldön történő gyeptelepítéshez eddig csak a Fehér-Kárpátok hegységben használtak 
fajgazdag regionális magkeverékeket nagyüzemi méretben, ahol már több mint 600 hektár 
„visszagyepesítése” történt meg ily módon (Jongepierová 2008, Jongepierová & Prach 2014, Prach 
et al. 2013, 2015a, Jongepierová et al. 2015). 

Felső talajrétegek vagy gyeptéglák áthelyezése. A helyreállítandó területre felső talajhorizontok 
teríthetők szét vagy egész gyeptéglák helyezhetők át. Ez azonban nemcsak technikai és pénzügyi 
szempontból megterhelő, hanem a forrásterületen okozott károk is problémát jelentenek. Ez a 
módszer kis léptékben vagy olyan helyeken indokolható, ahol a forrásterület elveszik (pl. bányászat 
vagy építkezés folytatása miatt). A Cseh Köztársaságban a sztyeppflórával rendelkező gyenge 
területeken (Obřanyi vasúti alagút, Hádyi mészkőbánya és a Čebín közelében található Dálky 
kőbánya) végzett kísérletek pozitív eredményeket adtak az új területeken megmaradó sztyeppfajok 
tekintetében, de az áthelyezett xerofil fajok alig vagy csak nagyon lassan terjedtek el a környező 
helyeken. 

 

5.4. A megőrzési célú kezelés tervezése egy adott területen 

Mivel az élőhelyelemek, a megőrzési értékek és a kontextus (előzmények és fejlődés) 
országonként és biogeográfiai régiónként nagyon eltérőek, ezért az élőhely kezelésének 
tervezésekor figyelembe kell venni az észszerű gazdálkodási döntések meghozatalát 
biztosító alábbi általános szempontokat:  

- a fajok védettségi helyzetére vonatkozó területspecifikus célok és célkitűzések,  

- helyi/regionális földhasználati és állattenyésztési hagyományok, gyakorlatok és 
technikák – a jelenlegi megőrzési értékek gyakran a korábbi földhasználati és 
legeltetési rendszerek eredményei. 

Bár gyakran nem lehetséges, illetve nem is helyénvaló vagy szükséges utánozni a korábbi 
kezelést, de annak meglévő ismereteit és tapasztalatait érdemes figyelembe venni.  

A területi viszonyok részletes vizsgálata segít azonosítani az élőhely fenntartásának vagy 
helyreállításának legjobb technikáit és módszereit, és értékelni azok alkalmasságát az 
adott helyzethez, az elérhető erőforrásokat is figyelembe véve, hogy a célkitűzések 
elérhetősége felmérhető és az esetleges akadályok felmerülése előre jelezhető legyen.  
 

A gyepterületek megőrzésének és kezelésének fő tervezési szempontjai (Rusina, 2017) 

Ökológiai szempontok 

 A gyepek hosszú távú fennmaradásához nagyon fontos a tájbeli folytonosság. Ez biztosítja 
a gyepterületek közötti mozgásukat, valamint a kellően nagy és genetikailag sokféle 
populációk fenntartását. Így a más gyepek rendszerén vagy a féltermészetes gyepekben 
gazdag nagyobb területeken belüli gyep javítása/helyreállítása fontosabb, mint az erdős 
vagy intenzív mezőgazdasági tájak elszigetelt gyepterületeié. Ebben az esetben 
sikeresebb is lesz a helyreállítás, mivel más gyepterületekről könnyen szétszóródhatnak a 
fajok a helyreállított gyepterületen.  

 A gyepterületek fontosak a növények, madarak és gerinctelen fajok megőrzéséhez. Ezért, 
ha más tényezők (lásd alább) hasonlóak, előnyben kell részesíteni a nagyobb 
gyepterületek helyreállítását.  
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 Minél nagyobb a gyepterület biológiai sokfélesége, annál fontosabb a gyep helyreállítása.  

 Védett fajok jelenléte – ha egy védett faj fennmaradt a gyepterületen, akkor a gyep 
megőrzését előnyben kell részesíteni az ilyen fajokkal nem rendelkező gyepterületekkel 
szemben.  

 A gyepterületek környezeti feltételeinek változása: azon gyepterületek helyreállítása 
kívánatos, ahol a környezeti feltételek kevésbé változnak.  

Társadalmi-gazdasági szempontok 

 Hosszú távú kezelési perspektíva: azon gyepterületek részesítendők előnyben, amelyek 
esetében nagyobb a valószínűsége a helyreállítást követő tartós kezelésnek. Helyreállítást 
csak olyan helyeken érdemes tervezni, ahol a gyepterületek hosszú távú kezelése 
várható. Ellenkező esetben a helyreállításba fektetett pénzügyi eszközök elköltése 
fenntarthatatlan módon történik és azok csak átmeneti előnyt (vagy egyáltalán 
semmilyen előnyt sem) biztosítanak a biológiai sokféleség megőrzéséhez (a helyreállítás 
közvetlen sikerétől függően). Gyepterületek multifunkcionalitása: elsőbbséget élveznek 
azok a gyepek, ahol a helyreállítás után változatosabb használat várható, pl. ahol a 
kezelés nemcsak biológiai sokféleséget biztosít, hanem állati takarmányt is a 
gazdálkodáshoz, a gyepterületet pedig turizmus, gyógynövények gyűjtése vagy 
környezetvédelmi oktatás céljára használják. Ha a gyepterületet nem állati takarmány 
termelésére használják, kezelése akkor is előállításnak, természeti értékek és biológiai 
sokféleség előállításának minősül. 

 A helyi közösség, a helyi önkormányzat, a tulajdonos és a vezető hozzáállása: minél 
jobban értékeli a helyi közösség a biológiai sokféleséget és annak előnyeit, annál jobbak a 
kilátások a helyreállított gyepterület hosszú távú fenntartására.  

 Helyreállítási költségek a várt eredményekhez viszonyítva: a legkisebb befektetés és 
legnagyobb haszon (nagy várható helyreállítási siker) mellett helyreállítható 
gyepterületek részesítendők előnyben. A gyepfenntartás költségeit is figyelembe kell 
venni a tervezési szakaszban, ideértve a pénzügyi tervezést is. Mérlegelni kell az élőhely 
helyreállítása vagy kezelése során képződött anyagokhoz – fa, lekaszált biomassza, 
eltávolított feltalaj stb. – kapcsolódó költséget vagy bevételt. Nehéz lehet megtalálni az 
ilyen anyagok gyakorlati felhasználását, az élőhely helyreállításával járó efféle 
„melléktermékek” eltávolítása és ártalmatlanítása pedig jelentős többletköltségekhez 
vezethet. 

A gyepterületek helyreállítására és fenntartására irányuló célkitűzések különböző 
megoldásokkal érhetők el. A módszerek és technikák pénzügyi és időszükségleti 
szempontból is jelentősen eltérhetnek, ezért a legjobb megoldás kiválasztásához az 
alternatívákról alapos megvalósíthatósági tanulmányt és értékelést kell készíteni. A 
helyreállítási és fenntartási munkák és eljárások kiválasztását három szempont határozza 
meg: a terület ökológiai viszonyai, a fajok rendelkezésére álló erőforrások és a célkitűzés 
elérésének kívánt időkerete.  

A helyreállítást és a kezelést az adott területre vonatkozó egyedi helyreállítási és kezelési 
terv szerint kell végezni. A gyep helyreállítási és fenntartási terve kidolgozásának főbb 
lépései az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.  

  



 

93 

A gyepterület helyreállításának tervezési lépései (Rusina ed. 2017 alapján) 

1. Információgyűjtés a terület állapotáról, ideértve a gyeptípus megőrzése szempontjából 
kulcsfontosságú ökológiai folyamatokat: vegetáció, állat- és növényfajok összetétele, 
talajjellemzők, domborzat, nedvességháztartás, vízelvezető rendszer és állapota, 
múltbeli és jelenlegi kezelés stb.  

2. A gyep fenntartási vagy helyreállítási célkitűzésének megállapítása, pl. az élőhely kedvező 
állapotának elérése vagy fenntartása (szerkezet, ökológiai folyamatok és jellegzetes 
fajösszetétel), valamint a leromlás megelőzése. Az egymásnak esetlegesen ellentmondó 
kezelési prioritások mérlegelése és a preferált lehetőségek meghatározása (lásd a X.X. 
szakaszt).  

3. Az aktuális kezelés célkitűzés elérésére való alkalmasságának értékelése és adott esetben 
a szükséges kiigazítások meghatározása. 

4. Az élőhely szükséges helyreállítási és fenntartási intézkedéseinek és módszereinek és 
azok kombinációinak meghatározása. Ugyanazon gyepterület különböző részei eltérő 
helyreállítási vagy fenntartási intézkedéseket igényelhetnek. A gyepterület azon részén 
például, ahol egy védett növényfaj komoly populációja fordul elő, a helyreállítási 
intézkedések e faj kedvező állapotára fognak irányulni, míg máshol az egyes állatfajok (pl. 
madarak, lepkék) számára alkalmas vegetációszerkezet biztosítása, ismét máshol pedig a 
terjeszkedő fajok korlátozása lesz a célkitűzés. Ilyen esetekben kívánatos a szükséges 
intézkedések feltérképezése. 

5. Az ökológiai és tájvédelmi korlátok és előnyök azonosítása a helyreállítási vagy 
fenntartási intézkedések végrehajtásához.  

6. A helyreállítási vagy fenntartási intézkedések társadalmi-gazdasági, jogi és pénzügyi 
korlátainak és előnyeinek azonosítása, pl. egyrészt a költségek, a helyreállítási vagy 
fenntartási intézkedések jogi korlátozásai, valamint a lehetséges ösztönzők, pénzügyi 
források, meglévő programokból érkező támogatás stb.  

7. A gyepterületek helyreállítási vagy fenntartási célkitűzéseinek részletes leírása, 
figyelembe véve a környezeti, jogi és társadalmi-gazdasági korlátokat és előnyöket, pl. az 
élőhely vegetációszerkezetének javítását, egy adott növény, madár vagy egyéb faj 
feltételeinek javítását.  

8. A helyreállítási és fenntartási tevékenységek ütemtervének kidolgozása. A szükséges 
helyreállítási és fenntartási munkák sorrendjének és idejének megtervezése, a 
gyepterület kiindulási állapotától függően. 

9. A helyreállítás és fenntartás sikerének megfigyelése, ideértve az időszakos értékelést is, a 
helyreállítási és karbantartási folyamat szükséges kiigazításainak bevezetése érdekében. 

 

5.5. Az intézkedések rangsorolásának és a kiemelt cselekvési területek 
meghatározásának kritériumai 
A rangsorolásnak alapvető szerepe lehet a megőrzési tevékenységek maximális 
eredményességének elérésében, a megfigyelési és kezelési költségek és idő 
optimalizálásában, és az irányítási tevékenységek megfelelőségének értékelésében.  E 
célból konkrét kritériumok határozhatók meg az intézkedések rangsorolásához.  

Az élőhelytípusra vonatkozó megőrzési intézkedés rangsorolásához az alábbi kritériumok 
tekinthetők hasznosnak: 

- földrajzi helyzet, 
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- a felhagyás ideje, 
- az aktuális vegetáció jellege, 
- a cserjések behatolásának mértéke, 
- megvalósíthatóság, pl. a terület elérhetősége a szükséges technológiával stb., 
- hozzájárulás a KVH biogeográfiai vagy regionális szintű eléréséhez. 

Példa lehet erre a LIFE13 NAT/IT/000371 „SUNLIFE – Umbria tartomány Natura 2000 
hálózatának stratégiája” című Life projekthez kialakított rangsorolási kézikönyv. E 
dokumentumban egyrészt kiemelt szerepet kapnak az élőhely belső elemei: élőhely 
prioritása, élőhely reprezentativitása/ritkasága regionális szinten, növényközösség 
gazdagsága (növénytársulási sokféleség), a II–IV. melléklet szerinti fajok 
tényleges/potenciális száma, a vörös lista szerinti fajok tényleges/potenciális száma. 
Másrészt a rangsorolás során figyelmet kapnak a lebomlás valós kockázatának 
hangsúlyozását segítő külső jegyek: antropikus nyomások, nemzeti szintű védettségi 
helyzet és az átalakulás eredendő kockázata (dinamikus folyamatok). 

Lettországban a következő általános kritériumokat veszik figyelembe:  

- az élőhelyspecifikus fajok, köztük a védettek is ki vannak téve az élőhelyminőség 
leromlása és az elszigeteltség miatti helyi kihalás veszélyének; az elkövetkező 
évtizedekben eloszlási tartományának csökkenése várható, 

- az élőhely egyetlen vagy szinte egyetlen helyszíne az élőhelyvédelmi irányelv 
II. mellékletében vagy a madárvédelmi irányelvben felsoroltak közül legalább egy 
fajnak vagy egy Lettországban védett nagyon ritka (nagyon kevés helyszínnel 
rendelkező) fajnak, vagy fontos a vándorlás, a szaporodás vagy a fajok életciklusának 
más fontos része szempontjából, vagy gyorsan csökkenő eloszlású védett fajok 
élőhelye. 

Az elsődleges fontosságú élőhelytípusok védelme szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
Natura 2000 területek kiválasztásánál az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni 
(legalább négy kritériumnak teljesülnie kell): 

- Az adott Natura 2000 területen jelentős területeket fed le a szóban forgó élőhely 
és/vagy ez egy magas (legalább „B”) reprezentativitású nagyon tipikus élőhely, ami 
fontos az egész ország kedvező védettségi helyzetének biztosításához. 

- Az ezen a területen található konkrét élőhely helyreállítása nemzeti szinten vagy az 
uniós boreális biogeográfiai régió szintjén fontos az élőhelytípus megőrzése 
szempontjából.  

- Az ezen a Natura 2000 területen található élőhely elveszése csökkentheti a terület 
kiterjedését. 

- Az adott Natura 2000 területen az élőhely leromlott, de képes helyreállni; a 
helyreállítás az állapot jelentős javulását eredményezi és/vagy növeli az élőhely 
területét. 

- Lehetséges biztosítani az élőhely fenntartható kezelését és a kedvező védettségi 
állapotot. 

- Az adott Natura 2000 területen az élőhely becsült helyreállítási költségei az 
előnyöknek megfelelőek. 

- Az adott Natura 2000 területen az élőhely helyreállítása nem jár kedvezőtlen hatással 
más védett élőhelyekre vagy fontos fajokra, és/vagy nem jelent környezeti vagy 
társadalmi-gazdasági problémákat. 
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5.7. Az intézkedéseket meghatározó és végrehajtó főbb érdekelt felek 

A fontos érdekelt felek széles körű bevonását és partnerségét általában 
elengedhetetlennek tekintik a szükséges védelmi intézkedések hatékony végrehajtásához. 
A megőrzési intézkedések kialakításához és végrehajtásához lényegesnek tartják az alábbi 
érdekelt feleket bevonó részvételi megközelítések megvalósítását:  

- mezőgazdasági termelők, földtulajdonosok, földhasználók, 
- területkezelők, közigazgatási szervek (országos, regionális, helyi),  
- természetvédelmi intézmények és szervezetek,  
- mezőgazdasági intézmények és szervezetek, 
- tudományos tanácsadók és felügyelők, 
- tanácsadó szolgáltatások és technikai segítségnyújtás a mezőgazdasági 

termelőknek a végrehajtás segítéséhez, 
- nem kormányzati szervezetek,  
- helyi közösségek, 
- helyi idegenforgalmi szereplők és vállalkozók (a virágzó fűszernövényekben gazdag 

száraz gyepek gyakran vonzó tájelemek, a legeltetett állatok termékei helyi 
termékként is felhasználhatók).  

 

5.8. Kihívások, nehézségek és lehetséges megoldások 

Jelentős kihívások és nehézségek kapcsolódnak ahhoz, hogy a 6210 élőhelynek otthont 
adó peremterületeken önfenntartó gazdaság kialakítása szükséges. A felhagyás széles 
körben zajló folyamata a korszerű nagyüzemi termelési rendszerekkel nem versenyképes 
hegyvidéki gazdasági rendszerek összeomlásának eredménye. Az e folyamat 
ellensúlyozására irányuló megközelítés feladata a helyi populációk fenntartását garantálni 
tudó fenntartható termelési rendszerek kialakítása.  

Abból is származhatnak technikai problémák, hogy a 6210 száraz gyepterületek helyes 
fenntartható hasznosításához tudományos felügyeletre van szükség. Ezek a rendszerek 
rendkívül sérülékenyek, és a túlzott használat súlyosan károsíthatja őket. Helyes kezeléssel 
kell ügyelni a használt gyep helyi, ökológiai, florisztikai és biogeográfiai jellemzőire, és 
kiválasztani a legeltetett állatok legmegfelelőbb típusát és számát (Frattegiani et al., 2017). 
Valamennyi mezőgazdasági termelőt és termelő vállalkozást célzott megfigyelési 
programokkal kell támogatni, amelyek garantálhatják az adaptív kezelést. 

A megőrzési intézkedések végrehajtásának egyéb lehetséges korlátai és megoldásai az 
alábbiakban láthatók:  

 A legeltetés helyreállítása előtt a területen el kell végezni a cserjések kiirtását, valamint 
a szarvasmarha vízellátási pontok helyreállítását vagy megépítését. Mivel a terület 
utáni KAP közvetlen kifizetések kézhez vétele előtt a mezőgazdasági termelők gyakran 
nem tudják ezt maguk finanszírozni, így a helyreállítás és néha a munkaerő 
finanszírozásának is külső projektből kell érkeznie.  

 A 6210 élőhelyen legelt takarmányban általában egész évben alacsony az ásványi 
anyagok szintje, kiegészítés nélkül pedig valószínűsíthető az ásványi anyagok, 
különösen a foszfor, réz, kobalt és szelén hiányának fellépése. Ennek megfelelően 
nyalósó, abrakkiegészítés vagy ásványi kapszulák alkalmazásával kell gondoskodni a 
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kiegészítésről. Az állatállomány foszforellátását azonban úgy kell végezni, hogy az 
minél kisebb hatást gyakoroljon a fajgazdagságra és a sokféleségre. 

 A gyepterület a cserjések és inváziós gyomok, köztük idegenhonos inváziós fajok 
rendszeres kezelését igényelheti, és ez munkaerő-igényes. Az alacsony munkaerő-
intenzitású élőhelykezelés növelné a mezőgazdasági termelő képességét e munka 
rendszeres elvégzésére. Ez azt is biztosítja, hogy a földterületek jogosultak maradjanak 
a KAP közvetlen kifizetésekre. 

 Egyes helyszíneken (pl. az írországi Aran-szigeteken) a gazdaságok széttagoltsága és a 
kis parcellaméret azzal jár, hogy rövid lehet az adott parcellák legeltetési időszaka. A 
szarvasmarhák mozgatása érdekében biztosítani kell e kis parcellák elérhetőségét, az 
állatok mozgását pedig elő kell segíteni ahhoz, hogy a gazdaság széttagolt részein 
fenntartható legyen az optimális legeltetési rendszer. 

 Egyes területeken (pl. Lengyelországban) továbbra is problémát jelent az élőhely 
azonosítása és feltérképezése. Nem minden értékes terület esetében végeztek jó 
feltérképezést és felmérést, ami problémákat okozhat a tulajdonos azonosítása, 
valamint a megőrzési intézkedések tervezése és végrehajtása terén.  

 A legeltetés helyreállításával/végrehajtásával kapcsolatos logisztikai és szervezési 
problémák. Az állatok legeltetése jelenleg számos régióban nem része a helyi 
mezőgazdasági rendszernek. A gyepek legeltetéséhez minden logisztikai elemet 
(állatok, istállók, kerítés, víz, téli táplálék) külön meg kell szervezni, ami nehéz, 
költséges és emberi erőforrásokat vesz igénybe. Ennek eredményeként egyes 
projekteknél a legeltetést kaszálással helyettesítik, ami nem mindig jelent optimális 
gyepkezelést. 

5.9. Következtetések és ajánlások 

 A megőrzési célkitűzések és prioritások biogeográfiai régió szintjén határozhatók meg 
a kedvező védettségi helyzet elérése és az élőhelyet fenyegető fő veszélyek kezelése 
érdekében, ideértve szükség esetén a terület, szerkezet és funkció javítását célzó 
helyreállítási igények azonosítását. 

 A biogeográfiai régió szintjén meghatározott megőrzési célkitűzéseket országos 
szinten, majd területi szinten konkrétabb célkitűzésekké kell alakítani. A terv javasolja 
a kiemelt Natura 2000 és egyéb területek azonosítását az élőhelyek megőrzésének 
biztosítása és a magasabb (pl. biogeográfiai, nemzeti) szinten rögzített célkitűzésekhez 
való hozzájárulás érdekében, a Natura 2000 hálózaton belül és kívül. 

 A területi szintű megőrzési célkitűzéseknek meg kell határozniuk az adott területeken 
belüli élőhelytípus által ahhoz elérendő állapotot, hogy a területek maximálisan 
hozzájáruljanak a kedvező védettségi helyzet eléréséhez nemzeti, biogeográfiai vagy 
európai szinten. 

 Emellett attól függően, hogy a Natura 2000 hálózat milyen mértékben fedi le az 
élőhelytípust, szükség lehet a védett területeken kívüli fellépésre a természetes 
kiterjedésen belüli hosszú távú megőrzés, az ökológiai változékonyság és a 
folytonosság biztosítása, valamint az élőhelyhez kapcsolódó fajok megőrzése 
érdekében. 

 Az élőhely jó állapotban való fenntartása a külterjes legeltetéstől vagy a kaszálástól 
függ, ami a helyi viszonyok és a korábbi kezelési gyakorlatok függvénye. A cserjések 
vagy inváziós fajok visszaszorítására is szükség lehet. 
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 A területi viszonyok részletes vizsgálata segít azonosítani az élőhely fenntartásának 
vagy helyreállításának legjobb technikáit és módszereit, és értékelni azok 
alkalmasságát az adott helyzethez – az elérhető erőforrásokat is figyelembe véve – 
annak érdekében, hogy a célkitűzések elérhetősége felmérhető és az esetleges 
akadályok felmerülése előre jelezhető legyen.  
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 A gyepterületek megőrzésének és helyreállításának fő tervezési szempontjai közé a 
kezelési és helyreállítási lehetőségeket meghatározó ökológiai és társadalmi-gazdasági 
megfontolások tartoznak. A helyreállítást és a kezelést az adott területre vonatkozó 
egyedi helyreállítási és kezelési terv szerint kell végezni. 

 A területek megőrzési célkitűzéseitől függően szükség lehet a kezelés konkrét fajok 
igényeihez történő adaptálására.  

 Bizonyos helyzetekben szükséges vagy helyénvaló lehet a gyepterületek újjáélesztése. 
Megvalósíthatóságát a vonatkozó szakértők segítségével (talaj, hidrológia, ökológia, 
vegetáció stb.) megfelelően kell meghatározni A gyepek létrehozási tervét a gyepek 
helyreállítási tervéhez hasonlóan kell kidolgozni. 

 Az e gyepterületek megőrzésével összefüggő jelentős kihívások a 6210 élőhelynek 
otthont adó peremterületek önfenntartó gazdaságának fenntartási nehézségeihez 
kapcsolódnak. Folyamatban van a hagyományos gyepkezelés széles körű felhagyása. 
Az e folyamat ellensúlyozására irányuló megközelítés feladata a helyi populációk 
fenntartását garantálni tudó fenntartható termelési rendszerek kialakítása.   
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6. ISMERETEK ÉS MEGFIGYELÉS 

A védettségi helyzet, veszélyek és nyomások felmérésére vonatkozó ismeretek és 
módszerek javítása, valamint a megfelelő megfigyelési rendszerek megvalósítása szintén 
fontos ennek az élőhelytípusnak a megőrzési tervezése szempontjából. Tanácsos lenne 
harmonizált módszertanokat kialakítani a 6210 élőhely védettségi állapotának és időbeli 
alakulásának megfelelő léptékű megfigyelésére. A megfigyelési rendszereknek ki kell 
terjedniük a 6210 élőhelytípus nagy fokú változékonyságára.  

A kezelési intézkedések eredményessége terén is szükséges a megfigyelés és értékelés 
olyan megfelelő mutatók alkalmazásával, amelyek egyértelműen jelezhetik az elért 
eredményeket. 

 

6.1. Élőhely megfigyelési módszerek 

Amint azt a védettségi helyzet értékeléséről szóló rész már említette, több uniós országban 
rendelkezésre állnak, illetve képezik jelenlegi fejlesztés és javítás tárgyát az élőhely 
megfigyelési rendszerek és protokollok. 

A megfigyelést rendszerint kiválasztott területeken és parcellákon, illetve transzektek 
megfigyelésével végzik, ahol rögzítik a főbb élőhelyelemeket, továbbá releváns 
kritériumokat és küszöbértékeket alkalmaznak a védettségi helyzet értékeléséhez használt 
paraméterekre (terület, szerkezet és funkciók, jövőbeli kilátások). 

A megfigyelési felmérések az élőhely eloszlásának bizonyos százalékára terjedhetnek ki, és 
a mintának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy átfogóan tükrözze az élőhely 
változékonyságát és a különböző viszonyokat. 

Alább néhány releváns példa látható az uniós országokban rendelkezésre álló élőhely 
megfigyelési rendszerekre és protokollokra. Az uniós tagállamok megfigyelési 
rendszereinek fejlesztésére vonatkozó legfrissebb áttekintést Ellwanger et al. 2018 
tartalmazza. 

Németországban a Szövetségi Természetvédelmi Ügynökség a szövetségi államok 
természetvédelmi ügynökségeivel szoros együttműködésben ajánlásokat dolgozott ki a 
természetes élőhelyek és a közös érdekű fajok megőrzési szintjének megfigyelésére és 
értékelésére az egyedi előfordulások felmérései, pl. területek és részletes szakértői 
ismeretek alapján (BfN und BLAK 2017). Az élőhelyek esetében a „szerkezetek és funkciók” 
paraméter értékelésének alapját az élőhely fő attribútumait vizsgáló néhány kritérium (a 
tipikus élőhelyszerkezetek és fajösszetétel teljessége, nyomások) képezi. E fő attribútumok 
értékelését összevetik az élőhely állapotát tükröző rögzített küszöbértékekkel.  

A 6210 élőhely esetében a „tipikus élőhelyszerkezetek teljessége” kritérium magában 
foglalja a jellegzetes szerkezeti típusok számát és lefedettségét (pl. terofiták, úttörő, rövid 
vagy többrétegű gyep, foltos vegetáció nyílt területtel, briofiták, zuzmók, termofil határok 
vagy cserjék), illetve a fűszernövények kiterjedése (a zavarásjelzők kivételével). A 
lefedettséget százalékban mérik. A kiváló értékelés (A) eléréséhez például a tipikus 
élőhelyszerkezetek lefedettségének legalább 75%-nak kell lennie. A tipikus 
élőhelyszerkezetek 50% alatti lefedettsége az átlagos vagy részlegesen leromlott 
szerkezetek jele (C). A tipikus fajösszetétel teljességének értékelését szakértők végzik a 
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jellegzetes növényfajok nemzeti referencialistája alapján, amely regionális szinten 
kiigazítható.  

A „nyomások” kritérium a következő alkritériumokra van felosztva: zavarásjelzők 
lefedettsége (pl. eutrofizáció vagy ugar, neofiták jelzői), a vegetáció közvetlen károsodása 
(lefedettség; ideértve a károsodás okát, pl. taposás), cserjékkel való lefedettség a kezelés 
hiánya miatt, újraerdősítés/ültetett fák lefedettsége, a 6210 élőhely kezelési hiányosságai 
és egyéb nyomásai. A lefedettséget százalékban mérik, pl. a zavarásjelzők legfeljebb 5%-os 
lefedettsége és az inváziós neofiták előfordulásának hiánya „nyomások okozta hatás nincs 
vagy kicsi” (A), míg 25% felett „nyomások okozta hatás nagy” (C) értékelést eredményez. 
A kezelési hiányosságok és egyéb nyomások értékelését szakértők végzik. 

Az írországi féltermészetes gyepterületek felmérése (ISGS) élőhely-megfigyelési 
módszereket vezetett be Írországban21, ideértve a 6210 élőhelyértékelési kritériumokat 
(O’Neill et al 2013). A 6210 élőhely új gyepmegfigyelési felmérését (GMS) 2015 és 2017 
között végezték el (Martin et al 2018). A legjobb minőségű területekre összpontosító 
felmérés a 6210/*6210 élőhely 55 területére terjedt ki 237,83 hektáron, ami a jelenleg 
nyilvántartott 1416 hektárnyi élőhely 17%-át teszi ki. A GMS minden egyes területen 
elvégezte a terület, a szerkezet és funkciók és a jövőbeli kilátások értékelését.  

A terület értékelése az élőhely jelenlegi kiterjedésének vizsgálatát és a korábbi 
felmérésekben szereplővel való összehasonlítását, illetve a területek különböző légi 
fényképek és műholdfelvételek alapján végzett összevetését jelentette (Martin et al 2018). 
A területvesztések kifejezése meghatározott időszakra vetített százalékos veszteségként 
történik éves alapon. 

A szerkezet és funkciók értékelését több olyan kritérium alapján végezték, amelyek az 
élőhelynek a kedvező állapotban lévő élőhelyet tükröző referenciaértékekhez vagy 
küszöbértékekhez viszonyított fő attribútumait vizsgálják (Martin et al 2018). A 
kritériumokat a talajon mérőszalag vagy kvadrát segítségével körülhatárolt, rögzített 
méretű parcellákon vizsgálják és értékelik. 

A szerkezet és funkciók kritériumait egy nemzeti adatkészlet alapján határozták meg, hogy 
az ökológusok iránymutatást kapjanak a 6210 élőhely írországi elismeréséről és 
értékeléséről (Martin et al 2018). A GMS során ezeket a kritériumokat területenként 
újraértékelték és módosították annak érdekében, hogy relevánsak legyenek a helyi 
különbségek értékeléséhez. A 6210/*6210 hegyvidéki területek esetében – amelyek 
gyakran lehetnek gazdagok briofitákban – a Ditrichum gracile, a Hypnum lacunosum, a 
Scapania aspera és a Tortella tortuosa briofiták pozitív indikátorként kerültek bevonásra. 

A jövőbeli kilátások értékelését a jelenlegi nyomások, a jövőbeli veszélyek és az élőhelyen 
végzett előnyös kezelési gyakorlatok, valamint a terület szerkezet és funkciók várható 
jövőbeli tendenciájának vizsgálatával végezték.  

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Az ISGS megfigyelési módszerét 2014-ben egy 25, orchideában gazdag meszes 
gyepterületre (*6210) kiterjedő felmérésben is alkalmazták (Curtis és Wilson 2014, idézve: 
Martin et al 2018). 

Az olasz élőhely-megfigyelési kézikönyv (Angelini et al., 2016; Gigante et al. 2016a, 2016b) 
egyedi szabványos megfigyelési protokollokat határoz meg az Olaszországban előforduló, 
I. melléklet szerinti élőhelytípusok mindegyikéhez, köztük a 6210 élőhelyhez. 

Meghatározása szerint a terület paraméter az élőhely által elfoglalt tényleges területet 
jelenti (Gigante et al., 2016c). A térképi ábrázolás ajánlott léptéke 1:10 000. Az élőhelyet 
helyszíni felmérésekkel kombinált fotóelemzés mellett 6 évente kell feltérképezni. A 
területen alapuló védettségi helyzet ezután az egyes időszakokból származó térképi 
ábrázolások összevetésével (időrendi elemzés), valamint a változások és tendenciák 
számszerűsítésével elemezhető. A védettségi helyzetre vonatkozó hasznos részletek 
kiemelése érdekében a tájképi mérőszámok (pl. teljes terület, feldarabolódás, foltterület, 
folttávolság stb.) elemzése is ajánlott. 

A „szerkezet” és „funkció” paramétereket az élőhelyet alkotó növénytársulások főbb 
jellemzői alapján határozták meg: teljes fajlista, teljes borítás, uralkodó fajok 
jelenléte/borítása, tipikus fajok jelenléte/borítása, orchideafajok jelenléte/borítása, 
zavarásjelző fajok jelenléte/borítása, idegenhonos fajok jelenléte/borítása, dinamikajelző 
fajok jelenléte/borítása. Ezekhez az adatokhoz 6 évente kell mintát venni állandó 
parcellákról (16 m2). A mintázott parcellák számának az élőhely teljes és helyi területével, 
valamint általános/helyi változékonyságával arányosnak kell lennie. Az Appennin és az 
alpesi területek dombos részein május–június (július), hegyvidéki részein pedig június–
július–augusztus az optimális mintavételi időszak. 

A szerkezeten és funkción alapuló védettségi helyzet ezután az említett jelzők által felvett 
értékek időrendi elemzése útján elemezhető. Az idegenhonos, dinamikajelző, zavarásjelző, 
uralkodó/tipikus és az orchideafajok jelenléti/borítási tendenciái megbízható jelzéseket 
adhatnak a megfigyelt élőhely védettségi helyzetére vonatkozóan.  

Az élőhely hatalmas florisztikai gazdagsága és óriási helyi változatossága miatt a priori nem 
lehetséges a tipikus fajok teljes skáláját nemzeti szinten biztosítani. Ezért a nemzeti és 
európai kézikönyvekben (EB, 2013) már bejelentett tipikus fajok mellett a célfajok 
kiemelésének feladatát a regionális hatóságokra bízták. Egyes regionális tapasztalatok 
alapján bekerültek a regionális szinten uralkodó/diagnosztikai szerepet betöltő uralkodó 
fajok (pl. a „SUNLIFE LIFE13 NAT/IT/000371” projekt során készült megfigyelési 
kézikönyvben, ahol Bromus erectus, Brachypodium rupestre és Stipa dasyvaginata subsp. 
apenninicola szerepel). 

Emellett arra is van utalás, hogy figyelembe kell venni az emberi tevékenységeket, 
különösen a folyamatban lévő legeltetési vagy kaszálási tevékenységek nyilvántartását és 
számszerűsítését, valamint más biológiai szempontból releváns paramétereket, pl. a 
rovarok és madarak jelenlétét. 

Franciaországban módszert dolgoztak ki a Natura 2000 területeken legeltetési 
gazdálkodást folytató élőhelyek állapotának megfigyelésére (Maciejewski et al., 2013).  

Az élőhelyek azonosítását és megfigyelését műholdfelvételek segítségével vizsgálják. 
Szlovákiában például az élőhelyek elhelyezkedési, osztályozási és tér-idő dinamika 
megfigyelését a Sentinel-1 szintetikus apertúrájú radarfelvételek (SAR) és a Sentinel-2 
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multispektrális képalkotási adatok és ezek kombinációjának szűrésére, szegmentálására és 
követésére szolgáló új módszerek alapján vizsgálják. A képfeldolgozó szoftver lehetővé 
teszi a Natura 2000 élőhelyek statikus és dinamikus Föld-megfigyelési adatokkal történő 
pixelpontosságú helymeghatározását. Emellett a kifejlesztett szoftver biztosítja majd az 
élőhelyek dinamikájának folyamatos megfigyelését, a Natura 2000 területek hirtelen 
állapotváltozását vagy feldarabolódását jelző riasztó opció mellett.  

 

6.2. A megfigyelési területek/helyszínek kiválasztási kritériumai 

A megfigyelési parcelláknak megfelelően kell tükrözniük az élőhely regionális eloszlását és 
változékonyságát.  A Natura 2000 területeken és azokon kívül is mintavételt kell végezni. 

A mintázott parcellák számának teljesen le kell fednie az élőhely sokféleségét (minden 
altípust figyelembe véve) és a statisztikailag megbízható eredményhez elegendőnek kell 
lennie. 

A megfigyelési területek által szolgáltatott adatoknak meg kell mutatniuk a védettségi 
helyzet statisztikailag szignifikáns tendenciáit, valamint a kulcsfontosságú biológiai és 
szerkezeti paramétereket. A mintázott parcellákon jó és rossz védettségi állapotú 
állományoknak is elő kell fordulniuk. 

A komolyabb vizsgálatot igénylő területek első áttekintéséhez minden bizonnyal hasznos 
lehet a légifotók és a térképészeti felmérés alkalmazása. Bár az alapvető kiindulási pontot 
az állandó parcellák hálózata jelenti, az élőhely aktuális fejlődése alapján további pontokra 
is szükség lehet.  

A 6210 nemzeti területének egy minimális arányát minden jelentéstételi időszakban 
ellenőrizni kell. A területek egy része rétegzett véletlen megközelítés alkalmazásával, egy 
másik része pedig a „nemzeti jelentőségű” területek közül választható ki. Néha előfordul, 
hogy a megfigyelés túlzottan a nagy, jól tanulmányozott területekre fókuszál, ezért a 
6210 esetében húzni lehetne egy 10 hektáros határt, és ha a kiválasztott megfigyelési 
terület 10 hektárnál nagyobb, akkor azt kb. 10 hektáros részekre kellene felosztani és ezek 
közül egyet kiválasztani.  

A mintázott parcellák számát az adott ország regionális szintjére lehetne csökkenteni. Ily 
módon megfelelően kiemelhető az adott ország élőhelyének nagy fokú diverzitása. Ez arra 
is alkalmas mód lehet, hogy a bevont szervek között megosszák a megfigyelési feladatokat.  

Egy megbízható mintavétel során minden ilyen szempontot figyelembe kell venni, ezért 
nemzeti szintű meghatározása nagyon nehéz az élőhely olyan nagy területével és 
sokféleségével rendelkező országokban, mint Olaszország. Ilyenkor tanácsos lehet néhány 
kritériumot nemzeti szinten meghatározni, majd a terület részletes ismerete alapján 
regionális szinten alkalmazni, a Natura 2000 területeken kívül és belül egyaránt. 

Litvániában az élőhelyek leltározási eredményei alapján hoztak létre megfigyelési 
rendszert (2014). Az állandó megfigyelési területek kiválasztásának fő kritériumai a 
következők: 

 a közösségi jelentőségű élőhelyek (kiterjedés és terület) megfigyelését 64 kvadrátban 
végzik, amelyek az országban található összes kvadrát 10,27%-át teszik ki; 
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 az egyes élőhelytípusok mintáinak az országban leltározott összes élőhely-poligon 
legalább 10%-át kell kitenniük (a 6210 élőhelytípusnál a kiválasztott megfigyelési 
poligonok az összes leltározott poligon 15,43%-át teszik ki); és 

 a védett, illetve nem védett területeken található megfigyelési kvadrátok aránya 
27,26%, illetve 72,74%. 

Minden megfigyelési kvadrátban/állandó megfigyelési helyen legalább kétszer végeznek 
megfigyeléseket a jelentéstételi időszak alatt.  

Szlovákiában az élőhelyekhez az alábbi kritériumok alapján választottak ki rétegzett 
kiválasztási eljárással állandó megfigyelési helyeket a földrajzi információs rendszerben 
(Šefferová et al. 2015): 

- területnagyság (0,5–70 hektár), 
- a célzott élőhely dominanciája az állandó megfigyelési helyek területén belül 

élőhelykomplexumok esetében, 
- az állandó megfigyelési helyek független javaslata és értékelése az egyes biorégiókon 

(alpesi, pannon) belül, 
- földrajzi lefedettség – az állandó megfigyelési helyek eloszlása az élőhelyek teljes 

területén, a nagy hézagok és azok egyetlen helyen való tömörülésének elkerülése 
érdekében, 

- a nagy fokú reprezentativitás érdekében eltérő minőségek felvételezése, azaz mind 
kiváló minőségű, mind leromlott területek bevonása az állandó megfigyelési helyek 
hálózatában. 

2015-ben a 6210 élőhely 286 állandó megfigyelési helyét használták. Az élőhely főként az 
alpesi biogeográfiai régióban oszlik el, bár Szlovákia déli részén több terület is a pannon 
régióban található. A 6210* elsődleges fontosságú élőhelynek 81 állandó megfigyelési 
helye volt.  
 

A védettségi helyzet értékelése egyszerű mutatók segítségével – példa Dániából 

A 6210 gyepterület és más élőhelytípusok védettségi helyzete egy szabványosított, 
ismételhető feltérképezési eljárás útján szerzett adatok alapján értékelhető. A módszer az 
egyedüli előfordulásoknál, valamint az összes területi szinten (Natura 2000 terület, ország, 
biogeográfiai régió vagy az egész EU) hasznos a védettségi helyzet értékeléséhez. A 
módszer az idővel bekövetkező állapotváltozások rögzítéséhez is hasznos.  

A védettségi helyzetet a szerkezetre vonatkozó súlyozott mutatók pontszáma (szerkezeti 
index) és az élőhelytípusra jellemző homogén vegetációjú terület 5 méteres sugarú 
körében előforduló növényfajok súlyozott pontszáma (fajindex) alapján értékelik.  

A 6210 esetében figyelembe vett szerkezeti mutatók: 1) vegetációszerkezet, 2) hidrológia 
(a 6210 esetében nem releváns), 3) kezelés, 4) veszélyek/nyomások és 5) egyes 
élőhelytípusokra jellemző sajátos struktúrák.  

Minden egyes növényfajhoz –1 és 6 közötti értéket rendeltek. A negatív értéket 
problémás vagy inváziós fajok, a 0-t adventív/mezőgazdasági fajok, az 1 és 6 közötti 
értéket pedig a fennmaradó növények kapják, a nagyobb értékeket a csakis a legjobb 
florisztikai területeken előforduló veszélyeztetett/ritka fajokhoz rendelik. 
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Az egyes indikátorokra vagy növényfajokra vonatkozó számok megadása olyan képlettel 
történik, amely 0 és 1 közötti értéket eredményez. Az indikátorok értékei kalibráltak: 0–
0,2 = rossz védettségi helyzet, 0,2–0,4 = gyenge védettségi helyzet, 0,4–0,6 = mérsékelt 
védettségi helyzet, 0,6–0,8 = jó védettségi helyzet és 0,8–1,0 = kiváló védettségi helyzet.  

Dániában 6 évente térképezik fel az élőhelytípusok Natura 2000 területeken való összes 
előfordulását. E területek kezelési terveinek javaslata szerint a feltérképezett 
előfordulások legalább 75%-ának jó vagy kiváló védettségi helyzetűnek kell lennie. A 
területek kezelésének célja tehát az előfordulások jó vagy kiváló védettségi helyzetének 
biztosítása, valamint a rossz, gyenge vagy mérsékelt helyzetű előfordulások javítása a 
szükséges intézkedések megtételével. 

 

6.3. Következtetések és ajánlások 

A védettségi helyzet, veszélyek és nyomások felmérésére vonatkozó ismeretek és 
módszerek javítása, valamint a megfelelő megfigyelési rendszerek megvalósítása nagyon 
fontos ennek az élőhelytípusnak a megőrzési tervezése szempontjából. 

A védettségi helyzet értékeléséhez használt paraméterek (terület, szerkezet és funkció) 
általános meghatározása minden ország számára tág értelmezési lehetőséget biztosít és 
uniós szinten nagyon megnehezíti a tendenciák és folyamatok komoly ellenőrzését. 

Az élőhelyek megfigyelésére vonatkozó harmonizált szabványos kritériumokról és 
eljárásokról uniós szinten lehetne megállapodni. Szakértői csoportot lehetne létrehozni 
annak érdekében, hogy megfelelő szabványokat dolgozzanak ki ezen élőhelytípus 
megfigyelésére (változók, paraméterek, kritériumok, küszöbértékek). Tudományos 
bizonyítékokon alapuló közös módszertant kell kidolgozni a változók, paraméterek, 
kritériumok és küszöbértékek biogeográfiai régió szerinti kiigazításával. 

A KR-ekhez hasonlóan a küszöbértékek is kihívást jelentenek, mivel nincsenek mindig 
egyértelmű utalások a „kedvező” feltétel meghatározásához szükséges tulajdonságok 
ideális kombinációjának határozott rögzítésére. A változók és az érintett folyamatok 
rendkívül sokfélék.  

Mivel a 6210 egy másodlagos élőhely, amely az I. melléklet szerinti más élőhelytípusokkal 
felváltható (vagy maga válthatja fel azokat), optimális eloszlásának ideális számszerűsítése 
meglehetősen önkényes, és főleg az általános egyensúlyoktól és stratégiai lehetőségektől 
függ. 

A standard eszközökön és vegetációtudományon alapuló módszertani protokollok 
(vegetációfelvételezés, fajok és borításértékek listája és vegetációtérképezés) jelentős 
mennyiségű idő- és georeferencia-adat előállításához járulnának hozzá, amelyek nemzeti 
és európai szinten megfelelően feldolgozhatók. A nagy adatkészletek tárolására, 
lekérdezésére és feldolgozására már kifejlesztett eszközök megléte azt mutatja, hogy ez 
lehetséges és kívánatos22. 

A következő célkitűzések javasoltak: 

 

                                                 
22 Lásd pl. EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data vagy VegItaly – http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Az élőhelytípus megfigyelési rendszereinek javítása. 
Szükséges legalább biogeográfiai szinten harmonizált módszertanokat kidolgozni a 

6210 élőhely védettségi helyzetének és az időbeli alakulásnak a figyelemmel kísérésére. A 
megfigyelési rendszereknek ki kell terjedniük a 6210 élőhelytípus nagyfokú 
változékonyságára.  

 Harmonizált módszerek meghatározása és kidolgozása a védettségi helyzet 
értékelésére. 
Fontos, hogy a különböző paraméterek (kiterjedés, terület, szerkezet és funkció, 

tendenciák és jövőbeli kilátások) értékelési módszerei lehetővé tegyék a védettségi 
helyzetfelméréseknek legalább az azonos biogeográfiai régióhoz tartozó országok közötti 
összevetését. A harmonizációhoz nemzetközi együttműködésre és az egyes országokban 
alkalmazott módszerek összevetésére lehet szükség. A módszereknek figyelembe kell 
venniük az élőhely tekintetében fennálló különböző körülményeket és elemeket is. 

Az élőhelytípus referenciaterületeinek minden tagállamban/biogeográfiai régióban 
történő azonosítása segíthet harmonizálni a védettségi helyzet felmérését és az élőhely 
megfigyelését. A kiválasztott területeknek le kell fedniük az élőhely természetes 
kiterjedésén belüli ökológiai változékonyságot. Ideális esetben minden egyes biogeográfiai 
régióhoz biztosítani kell az élőhely optimális ökológiai feltételeket mutató 
referenciahelyszínét.  

 Megfelelő módszertanok kidolgozása a kedvező referenciaértékek meghatározására. 
Néhány ország jelenleg végzi az uniós élőhelytípusokra, köztük gyepekre vonatkozó KR 

meghatározási módszertanok kidolgozását. E módszerek összevetésével és 
harmonizálásával kell elérni, hogy minden ország hasonló megközelítéseket használhasson 
az ilyen élőhelytípusra vonatkozó KR-ek meghatározására. 

 Szabványos módszertanok kidolgozása a veszélyek és nyomások azonosítására és 
számszerűsítésére. 
Általánosságban elmondható, hogy országos szinten nincsenek szabványos eljárások és 

módszertanok a 6210 élőhelyet fenyegető fő veszélyek és nyomások meghatározására és 
értékelésére. Egyes országok (pl. Spanyolország) jelenleg végzik a közösségi jelentőségű 
élőhelyeket és fajokat fenyegető veszélyek és nyomások értékelésére szolgáló szabványos 
módszertanok kialakítását. A rendelkezésre álló módszerek összevetése és elemzése útján 
meg kell állapodni az élőhelytípust fenyegető veszélyek és nyomások értékelésére 
vonatkozó közös szabványokról. 

 Az élőhely feldarabolódására vonatkozó ismeretek javítása. 
Az élőhelytípus feldarabolódására vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő 

ismeret. Ezt a hiányosságot orvosolni kell, hogy szükség esetén biztosítható legyen az 
élőhely folytonosságának javítását célzó megfelelő intézkedések kialakítása és 
végrehajtása. 

 Tanácsos lenne a vegetáció-orientált megfigyelést kiegészíteni a fauna (különösen a 
gyepekre jellemző gerinctelenek) biológiai sokféleségének megfigyelésével. 
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6.4. A cselekvési terv és a megőrzési intézkedések megfigyelése 

A kezelési intézkedések érvényességének és eredményességének értékeléséhez elegendő 
lenne szabványos tudományos protokollok alkalmazásával végezni az élőhely komoly, 
tudományosan felügyelt megfigyelését. Az élőhely-megfigyelésnek egyértelműen jeleznie 
kell a kezelés eredményeit (eredményesség, eredménytelenség, kár). 

A kezelési intézkedések eredményességének értékelésére szolgáló lehetséges mutatók 
közé tartozhatnak a következők:  

- az élőhely kedvező védettségi helyzetű területe, 
- az élőhely által lefedett terület változása, összességében és kiválasztott 

helyszíneken,  
- a kezelt területek növelése, a kezelt területek kedvező állapotának növelése vagy 

fenntartása, a tipikus fajok állapotának javítása, a nem kívánt fajok (pl. a túl nagy 
mennyiségű bokrok, peremfajok, nitrogénkedvelő fajok) visszaszorulása, 

- az élőhely tipikus, veszélyeztetett vagy ritka fajainak sokfélesége, problémás fajok 
előfordulása, 

- florisztikai összetétel. Az őshonos fajok nagy fokú sokfélesége.  Vegetációszerkezet, 
indikátorfajok (pozitív és negatív, valamint különböző organizmuscsoportokból, 
köztük talajbiótákból), ernyőfajok, 

- faunisztikai összetétel. Az őshonos fajok nagy fokú sokfélesége. A guildek 
funkcionális szerkezete, ökoszisztéma-szolgáltatások és egy tipikus fajösszetétel 
bemutatása az összes főbb taxonómiai csoportban, különösen a jól reprezentált és 
jó állapotú gerinctelenek, 

- a gyepekhez kapcsolódó biológiai sokféleség (a tipikus növények és gerinctelen 
fajok jelenléte és állapota), 

- a szukcessziós folyamatok fő paraméterei (a cserjések borítása és magassága), a 
cserjések behatolása, 

- megfelelő kezelés alatt álló terület, 
- az intézkedések és finanszírozás költsége.  

 

6.5. A cselekvési terv felülvizsgálata 

Helyénvalónak tűnne a cselekvési terv tizenkét évente történő felülvizsgálatával és 
kiigazításával két jelentéstételi ciklust lefedni (az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke 
értelmében), mivel az élőhelyek lassan reagálnak a változásokra. 

Mindazonáltal az intézkedések végrehajtását hatévente felül lehetne vizsgálni annak 
érdekében, hogy ellenőrizzék az elvégzett tevékenységeket és a közbenső eredményeket, 
feltárják a megoldandó esetleges hiányosságokat, nehézségeket és korlátokat.  
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7. KÖLTSÉGEK, FINANSZÍROZÁS ÉS TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK 
 

7.1. A megőrzési intézkedések költsége 

A környezeti feltételektől (pl. topográfia) és az élőhely állapotától (pl. cserjések 
behatolása, leromlás mértéke) függően meglehetősen változóak a kezelés és a 
helyreállítás költségei. A költségértékelés a gyepkezelési tervek elkészítésének egyik 
legfontosabb lépése, amelynek követnie kell néhány fontos alapelvet. 
 

7.1.1. Költségértékelés 

A költségértékelés a gyepkezelési tervek elkészítésének egyik legfontosabb lépése. A 
költségek idővel változnak, és ritkán általánosíthatók az élőhely állapotának javításához 
szükséges konkrét munkatípusok vagy intézkedéscsomagok esetében. A földrajzi 
elhelyezkedéstől, a munkák összetettségétől, a munkavállalók és speciális berendezések 
rendelkezésre állásától, valamint egyéb tényezőktől függően a hasonló munkák költségei 
nagy fokú eltérést mutathatnak. Ezen iránymutatások alkalmazása hosszabb időn át 
történik, ezért pontos költségek nem adhatók.  

A költségeket minden egyes intézkedésre vagy egy adott helyen és időben végzett munka 
egészére vonatkozóan külön kell értékelni. 

A természetmegőrzési tervek és nagyprojektek (pl. LIFE) fejlesztőinek a következő 
alapelveket kell alkalmazniuk az élőhely kezelésével és helyreállításával kapcsolatos 
tevékenységek költségének 2–5 éves időszakra történő becslésére egy nagy területen vagy 
több Natura 2000 területen. 

Kis területeken (1 hektárig), valamint azon esetekben, amikor a kezelés rendszeres vagy 
bizonyos paraméterek ismertek (például éves kaszálás, legeltetés, ásás vagy bizonyos 
méretű árkok feltöltése), a költség általában a máshol végzett munkáknak való 
megfeleltetéssel, vagy a potenciális munkavállalók meghallgatásával és az összes munka 
összköltségéről való megállapodással határozható meg. 

A tervezett intézkedések észszerű költségeinek meghatározására vonatkozó alapelvek  
(Jātnieks & Priede, 2017). 

 A kezelésre kijelölt terület értékelését követően ki kell választani a legmegfelelőbb 
intézkedéseket, módszereket és technikai eszközöket. Az élőhely kezelési és 
helyreállítási intézkedéseinek helyes kiválasztása érdekében faj- és élőhelyvédelmi 
szakértővel kell konzultálni.  

 Tanácsos a munkákat azok időzítése és típusa szerint részekre bontani. Az objektívebb 
értékelés céljából például az egyes munkakörök (ideértve a manuális munkát és az 
adott berendezések használatát) elkülönített meghatározásával és összegzésével. A 
munkák költsége és hatékonysága gyakran az évszaktól függ, például a vizes élőhelyek 
elárasztással való helyreállítását a száraz évszakban kell elvégezni, mert egyébként a 
költség kiszámíthatatlan módon nőhet, de a célkitűzés mégsem vagy gyenge 
minőségben valósul meg.  

 A közvetlen költségek kiszámítása megfelelő mértékegységekben: emberóra, 
személynap, óránkénti berendezésköltség, területre vagy térfogatra vetített 
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anyagköltség a munkától függően (m3, km, kg, tonna). Az összes munkához szükséges 
mértékegységek számát fel kell mérni és össze kell adni. A tapasztalatok szerint e 
számításokban gyakoriak a hibák, ezért mindig tanácsos felhasználni mind a már 
elvégzett hasonló munkákról rendelkezésre álló információkat (pl. projektek, konkrét 
munkák jelentéseit), mind az intézmények (természetvédelmi ügynökségek, vidéki 
támogatási szolgálat, települési és nem kormányzati szervezetek) tapasztalatait. Ha a 
tervezett tevékenységek különböző, korábban még nem végzett munkákból állnak, 
vagy árazásuk nem áll rendelkezésre, legalább három lehetséges vállalkozót lehet 
felmérni. Ilyenkor gyorsabban megkapható ugyan az eredmény, ám növekszik annak 
kockázata, hogy a munkák során előre nem látható költségek merülnek fel, amelyek 
nehezíthetik a célkitűzés elérését.  

 Az élőhely kezelési és helyreállítási munkák közvetett előkészítő költségeinek 
értékelése – területfelmérés, szakértelem, műszaki előírások, engedélyek és 
megállapodások a szabályozó rendelkezések szerint. Ez magában foglalja a munkaidőt, 
a szállítási és adminisztratív költségeket, amelyeket gyakran nem megfelelően mérnek 
fel. A nyilvánosság tájékoztatásához és a szükséges lépések magyarázatához szükséges 
időt és eszközöket összetett munkaprojektekben kell ütemezni. 

 A regionális költségkülönbségek és a tervezett tevékenység helyétől legfeljebb 30 km 
távolságban lévő vállalkozók rendelkezésre állásának figyelembevétele. A költségek 
jelentősen nőhetnek, ha a kivitelezőknek és/vagy berendezéseknek nagyobb 
távolságból kell érkezniük. Ezért a különleges berendezést vagy készségeket igénylő 
konkrét tevékenységek (pl. feltalaj eltávolítása) mindig költségesebbek, mint az 
egyszerű tevékenységek (kaszálás, cserjék kivágása, feltalaj őrlése). 

 Szakemberek – vezetők, kezelési specialisták, gyakorló szakemberek, vállalkozók – 
megbízása a költségértékeléssel, illetve e munka ütemezése és megfelelő 
finanszírozása.  

 Az élőhely helyreállításához és kezeléséhez kapcsolódó potenciális bevételek beépítése 
a pénzügyi tervezésbe – fa, kaszált fű, eltávolított feltalaj és egyéb anyagok. Ideális 
esetben ezek legalább részben felhasználhatók a helyszínen (pl. gátépítés elárasztással 
való helyreállítás esetén) vagy eltávolíthatók a területről és máshol használhatók fel 
(pl. faforgács vagy fa, nád tetőfedésre, biomassza állati takarmányhoz, kogeneráció, 
vagy célfajok magját tartalmazó anyagként fajok máshol történő betelepítéséhez, 
tőzeg komposztálási vagy kertészeti célra). A gyakorlatban viszont ritka az ilyen 
anyagok praktikus felhasználhatósága, ha kicsik a mennyiségek, a kitermelési helyek 
pedig nagy és nehezen elérhető területen vannak elszórva. Ezért figyelembe kell venni 
annak lehetőségét, hogy az élőhely helyreállítási „melléktermékek” gazdaságilag nem 
mindig előnyösek. 

 

Költségek és támogatási kifizetések a különböző tagállamokban  

A 6210 élőhely kezelési intézkedéseinek költségei több országból is rendelkezésre állnak, 
és a terület viszonyai és a tevékenység típusa szerint jelentős szórást mutatnak. Az 
alábbiakban néhány példa látható.  

Németországban 450 euró/ha a mezőgazdasági termelők által a legeltetéshez, valamint a 
cserjék és fák növekedésének megelőzéséhez bejelentett költség, de a gyepek 
helyreállítási költsége 3 000–8 000 euró/ha is lehet. 
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Lengyelországban a megfelelő legeltetés biztosításának költségei évente 300–
3000 euró/ha között mozognak. Az alacsonyabb összeg az ösztönző kifizetés költsége, ha 
a földtulajdonos rendelkezik a szükséges állatállománnyal; a magasabb költség a teljes 
legeltetési szolgáltatás szerződéses piaci árának felel meg (az állatok és minden szükséges 
berendezés bérlésével együtt). 

Luxemburgban az élőhely biológiai sokféleségének kezelésére vonatkozó kaszálási 
szerződések költsége 420 euró/ha. 

„A biológiai sokféleség kezelése gyepeken” című agrár-környezetvédelmi intézkedés 
támogatási mértékének kiszámításához a Lettországra vonatkozó 2014–2020 közötti 
vidékfejlesztési program értékelte a kezelési költségeket. A 6210 élőhelytípus esetében a 
számított kezelési költség 86 euró/ha volt (kaszálás évente egyszer és a széna begyűjtése, 
egyéb kiadások nélkül). A számított támogatási mérték 206 euró/ha volt (a támogatás az 
elmaradt jövedelmet fedezi).  

Észtországban a 6210 kaszálására vagy legeltetésére vonatkozó támogatási rendszer a 
kezelési rendszertől függően évi 85–250 euró/ha összeget biztosít (csak védett területekre 
érvényes).  

Magyarországon a kaszálás (ha fizikailag lehetséges és kezelési módszerként elfogadható) 
évente mintegy 100 euró/ha költséget jelent.  

A gyepterületek helyreállítása általában magasabb költséggel jár, mint a fenntartási 
tevékenység.  

Lengyelországban a bokrok bejelentett eltávolítási/irtási költsége 2 000–3 000 euró/ha. 
Emellett 5 egymást követő évben szükség lehet a hajtások eltávolítására, ami évente 
mintegy 1000 euró/ha költséget jelent. 

Magyarországon az inváziós fajok irtása 800–2 000 euró/ha költséggel járhat. 

Lettországban a cserjésekkel benőtt, bonyolult domborzati viszonyú, sok manuális munkát 
igénylő (zsombék, sűrű avarréteg) élőhelytípus helyreállítási költsége 3 év alatt mintegy 
3 200 euró/ha (Jātnieks, Priede, 2017).  

A 6210 helyreállításakor az észt támogatási rendszer a bokor- és faréteg sűrűségétől 
függően legfeljebb 590 euró/ha összeget fizet, csak védett területek esetén.  

Litvániában egyes természetmegőrzési tervek szerint a 6210 élőhely jó védettségi 
állapotának helyreállítási és fenntartási költsége hektáronként 400–8500 euró lehet 3–
5 év alatt. Ez nagymértékben függ az élőhely kiindulási állapotától, méretétől és földrajzi 
elhelyezkedésétől.  

 

7.2. Potenciális finanszírozási források  

E gyepterületek megőrzési célú kezelésének és fenntartásának legfontosabb finanszírozási 
forrása a közös agrárpolitika.  
Az uniós finanszírozás egyéb gyakran használt forrásai közé tartoznak a LIFE és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, valamint az európai területi együttműködés (INTERREG) 
projektjei.  
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Az élőhelyek helyreállítására, megőrzési célú kezelésére és megfigyelésére, valamint a 
közvélemény figyelmének felkeltésére szolgáló fő források a közös agrárpolitika (KAP), 
különösen a vidékfejlesztési programok, a LIFE program és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, ideértve az európai területi együttműködés (INTERREG) projektjeit.  
 

7.2.1. A közös agrárpolitika finanszírozása 

A féltermészetes gyepterületek megőrzésének biztosításához rendszeres kaszálás vagy 
legeltetés szükséges, ezért ezen élőhelyek megőrzését és kezelését főként a közös 
agrárpolitika keretében finanszírozzák. Mind az I. pillér (a mezőgazdasági tevékenység 
fenntartását és az állandó gyepterületek megőrzését célzó közvetlen kifizetések), mind a 
II. pillér (vidékfejlesztés) hasznos a gyepterületek kezelésének támogatásához. A 
vidékfejlesztési programok (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a 
tagállamok társfinanszírozásában) agrár-környezetvédelmi intézkedések, a mezőgazdasági 
termelőknek az intézkedések végrehajtásához nyújtott képzés, helyreállítási beruházások 
stb. útján a legtöbb uniós országban különösen fontos finanszírozási forrást jelentenek a 
biológiai sokféleséget szolgáló gyepkezeléshez.  

Ugyanakkor bizonyíték van arra, hogy a meszes gyepek jelenlegi KAP-támogatása nem 
elegendő a megfelelő helyreállítás és gazdálkodás biztosításához, illetve a felhagyás vagy 
intenzívebbé válás megakadályozásához. A közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek 
megőrzésének előmozdítása érdekében több erőfeszítés szükséges az agrár-
környezetvédelmi intézkedések és a KAP keretébe tartozó egyéb támogatási rendszerek 
alkalmazásának segítéséhez. 

Agrár-környezetvédelmi intézkedések  

Az Unióban agrár-környezetvédelmi intézkedéseket alkalmaznak az értékes gyepterületek 
megőrzési célú kezelésének előmozdításához. Néhány érdekes tapasztalatot sikerült 
eredményesen megvalósítani, de az agrár-környezetvédelmi szerződések elterjedése sok 
régióban még mindig túl alacsony.  A külterjes kezelésű gyepekre vonatkozó agrár-
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előmozdítása és megerősítése érdekében 
magasabb kifizetésekre és egyes esetekben az élőhelyet kezelő mezőgazdasági termelőkre 
vonatkozó szabályok egyszerűsítésére van szükség. Azt is fontos biztosítani, hogy 
finanszírozás álljon rendelkezésre a helyreállítási intézkedések beruházásaihoz, például a 
kerítés vagy más területhatárok helyreállítására, a legelőrendszerek visszaállításához 
szükséges vízellátásra és kapukra, valamint a cserjések időszakos eltávolítására. 

Különösen fontos megközelítést jelent az eredményalapú rendszerek bevezetése, amelyek 
a biológiai sokféleség megőrzésének pozitív eredményeire való odafigyelést és az egyes 
területekhez igazított kezelési döntések nagyobb rugalmasságát biztosítják. Az alábbi 
keretes írás egy példát mutat be a 6210 élőhelyre vonatkozóan. 

A Burren-program: helyi irányítású, eredményalapú agrár-környezetvédelmi program 

A helyi irányítású Burren-program egy éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-
környezetvédelmi intézkedés a 2014–2020 közötti időszakra szóló ír vidékfejlesztési program 
(RDP) keretén belül. Abban az értelemben „hibrid” program, hogy eredményalapú 
élőhelykezelést és nem termelő kiegészítő beruházásokat egyaránt finanszíroz.  A kifizetés 
odaítélését az egyes területek élőhelyállapotának pontszáma alapján végzik. A fő kritériumok 
a következők: legeltetési szint, avarszint, a takarmánytermő területek és természetes 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_en
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vízforrások körüli károsodás hiánya, a fedetlen talaj és az erózió hiánya, a cserjék, saspáfrány 
és nyugati kékperje alacsony behatolási szintje, a mezőgazdasági szempontból kedvező 
fajok/gyomok aránya, ökológiai integritását megőrző terület23. 

A program egyik fontos jellemzője, hogy minden részt vevő mezőgazdasági termelő 
100 euró/hektár éves juttatásban részesül a helyreállítási munkák elvégzésére (pl. cserjék 
eltávolítása, kerítés, kapuk, száraz kőfal javítása és újjáépítése, vízjellemzők, nyomvonalak) 
évente legfeljebb 7 000 euró összegben. Feladatuk az, hogy tegyenek javaslatot munkákra 
(leírással, térképpel és becsült árral) a végleges jóváhagyásért felelős programcsapat 
számára. Emellett a programcsapat beszerzi a munkához szükséges összes engedélyt és 
adatbázist tart fenn a munka elvégzésére képtelen gazdálkodók számára bérmunka végzését 
vállaló mezőgazdasági termelőkről. A cserjeeltávolítási intézkedések azt jelentik, hogy a 
földterület után továbbra is jár a gazdaságok közvetlen kifizetése. 

További fontos jellemző a mezőgazdasági termelőknek nyújtott egyéni tanácsadás: a 
mezőgazdasági termelők által fizetett tanácsadók minden nyáron felkeresik a gazdaságot, 
hogy pontozzák az egyes táblák állapotát és közvetlen tanácsot adjanak a programról, a 
kölcsönös megfeleltetésről és a mezőgazdasági termelő által kötött bármilyen más 
megállapodásról. A mezőgazdasági termelő ezután évente megkapja az egyes táblák 
pontszámát és a pontszám következő évi javítására vonatkozó kezelési ajánlásokat. A 
pontszámokkal nem elégedett mezőgazdasági termelők felkereshetik a területi irodát és 

egyéni visszajelzést kérhetnek pontszámaikról és kezelési lehetőségeikről. 

 

Közvetlen kifizetésekre vagy a mezőgazdasági jövedelemtámogatás egyéb formáira való 
jogosultság 

A 6210 élőhely és más féltermészetes gyepterületek közös agrárpolitikai támogatásával 
kapcsolatos egyik fő probléma az volt, hogy a cserjések és egyéb tájképi elemek jelenléte 
miatt a földterület nem jogosult közvetlen kifizetésekre. Ez megakadályozta, hogy a 
mezőgazdasági termelők és a legeltetők hozzáférjenek a folyamatos fenntartás 
legértékesebb finanszírozási forrásához, és ezzel ösztönözte a cserjések behatolását és a 
felhagyást, vagy ahhoz vezetett, hogy a mezőgazdasági termelők minden cserjét 
eltávolítottak a területről, elpusztítva ezzel a megőrzési érték nagy részét is. E földterületek 
immár jogosultak a KAP keretében közvetlen kifizetésekre, ha a tagállamok úgy döntenek, 
hogy a támogathatósági kritériumokat a nem lágyszárú vegetációt is magukban foglaló 
legelőkhöz igazítják24, de a támogathatóság korlátozott mértékű és bizonyos, nehezen 
betartható és ellenőrizhető feltételekhez kötött. A franciaországi példa arról szól, hogy 
mindez hogyan szolgálta a 6210 élőhely előnyét (lásd az alábbi keretes írást). 
 

A cserjés féltermészetes gyepterületek közvetlen kifizetésekre való jogosultsága 
Franciaországban 
 

Franciaországban a nemzeti hatóság jelentős erőforrásokat fordított egy arányosítási rendszer 
kialakítására, amely megfelel az uniós szabályozásnak, ugyanakkor lehetővé teszi a 
mezőgazdasági termelők számára, hogy közvetlen kifizetésben részesüljenek a legeltetett 

                                                 
23 Burren-program M1 pontozólap téli takarmányt biztosító legelőkhöz. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 
24 A 2017. évi salátarendelet ((EU) 2017/2393 rendelet) óta a tagállamok kibővíthették az állandó 
gyepterület fogalommeghatározását az állati takarmányt előállító, de nem közvetlenül állatok általi 
legeltetésre használt cserjékkel és fákkal. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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cserjés legelők, köztük 6210 élőhelymozaikok után. Az arányosítási rendszerrel számítják ki a 
kifizetés mértékét, csak a legeltethető elemeket figyelembe véve; a nem támogatható elemek 
(pl. sziklák, nem legeltethető fák) kizárásával. Ide tartoznak az esetleg domináns fás borítású 
legelőhelyek, egyes fás legelők (a fák alatt legeltethető elemekkel), valamint a legeltetett 
tölgyesek és gesztenyeligetek, még ha nincsenek is bennük legeltethető elemek. A nem 
legeltethető elemek (pl. nem hozzáférhető bokrok) kizárása érdekében összeállították a fás elem 
bokorszélességet és -magasságot figyelembe vevő tipológiáját és a nem ehető fajok nemzeti 
jegyzékét.  

Forrás: Oréade-Breche esettanulmány az Alliance Environnement számára (2019). A KAP 
élőhelyekre, tájakra és biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának értékelése. Tanulmány az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára. 
 

 
 
Az ábra forrása: Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium és Kifizetési és Szolgáltatási 
Ügynökség (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018.  

 
 
Tanácsadás és támogatás a mezőgazdasági termelők számára 

Emellett nagyon fontos a mezőgazdasági termelők támogatása az adott rendszerekhez 
való hozzáférés megkönnyítésével és a megfelelő intézkedések végrehajtásában való 
segítségnyújtással. Ez a támogatás a KAP keretében finanszírozott mezőgazdasági 
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tanácsadó szolgálaton keresztül nyújtható, de a gyepmegőrzési intézkedések ösztönzésébe 
bevont helyi vagy regionális hatóságok és nem kormányzati szervezetek terén is vannak 
érdekes tapasztalatok (lásd az alábbi keretes írást).  

A civil társadalom kezdeményezései fontos szerepet játszanak a mezőgazdasági termelők 
motiválásában és a fajgazdag gyepterületek jelentőségének tudatosításában. Az 
önfenntartó kezelés kialakítása érdekében ösztönözni kell az érdekelt felek közötti 
fokozottabb együttműködést és támogatást.  
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Mezőgazdasági tanácsadó szolgálat Románia Nagy-Küküllő (Târnava Mare) térségében 

Románia Nagy-Küküllő térségében a Fundația ADEPT Transilvania nem kormányzati szervezet a 
helyi közösségekkel, valamint a román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal, 
illetve a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztériummal együttműködve olyan 
mezőgazdasági tanácsadó szolgálatot hozott létre, amely összekapcsolja a biológiai sokféleség 
megőrzését, a Natura 2000 élőhelyek és fajok megőrzésére irányuló kötelezettségeket és a 
vidéki jövedelemtámogatást. Célja a biológiai sokféleség tájszintű megőrzése a mezőgazdasági 
kistermelőkkel összefogva, az általuk létrehozott féltermészetes tájak megőrzését célzó 
ösztönzők kialakítása érdekében. A szolgáltatás segíti a mezőgazdasági kistermelőket a KAP 
közvetlen kifizetésekre való jogosultság megszerzésében, segíti a célzott agrár-
környezetvédelmi rendszerek kialakítását és népszerűsítését, továbbá értékesítési 
lehetőségeket nyit meg a mezőgazdasági termelők előtt. A szolgáltatás segíti a mezőgazdasági 
kistermelőket a KAP közvetlen kifizetésekre való jogosultság megszerzésében. A térség 
mezőgazdasági üzemeinek mintegy 60%-a elmarad a minimális mérettől (legalább 0,3 hektáros 
parcellákból álló, összesen 1 hektár), amely Romániában a KAP 1. pillére szerint közvetlen 
kifizetésekre való jogosultság feltétele. A nem kormányzati szervezet azonban olyan megoldást 
segített elő, amely szerint az aktív mezőgazdasági termelők földet bérelhetnek szomszédaiktól, 
így az általuk kezelt földterület mérete alapján jogosultakká válnak a kifizetésekre. Emellett a 
közös legelőket birtokló és kifizetésekre nem jogosult települések hosszú távú bérleti 
megállapodást kötöttek legeltető társulásokkal, hogy pályázhassanak az agrár-környezetvédelmi 
szerződésekre. Ily módon nagy területek kerültek be a KAP által finanszírozott kezelési 
rendszerekbe, illetve kerültek ki a felhagyás veszélye alól. 

 
A gyepterületek kezelésének célzott finanszírozása meghatározott fajok megőrzése 
érdekében 

Az agrár-környezetvédelmi intézkedések védett fajokhoz igazíthatók, és az Unióban 
számos faj, köztük 6210 gyepekkel társuló állatok tekintetében széles körű tapasztalat áll 
rendelkezésre. Angliában például érdekes gyepkezelési tapasztalatok vannak a 
veszélyeztetett lepkefajokkal kapcsolatban (lásd az alábbi keretes írást).    
 

A meszes gyepen mocsári tarkalepkére szabott magasabb szintű agrár-környezetvédelmi 
rendszer 
 

A nedves és meszes gyepterületek elveszése miatt Európa nagy részén szinte teljesen kipusztult 
mocsári tarkalepke (Euphydryas aurinia) populációi egy célzott agrár-környezetvédelmi rendszer 
megvalósításának eredményeként stabilizálódtak, illetve növekedésnek indultak Angliában. A faj 
nemrégiben jelent meg a 6210 élőhely meszes lankáin, mivel a lecsapolás és melioráció miatt 
számos nedves gyepterület eltűnt, miközben a lankás részeken a legeltetési nyomás csökkenése 
lehetővé tette a gazdanövény kedvező gyepmagasságokig történő növekedését. Az agrár-
környezetvédelmi rendszer olyan kezelési lehetőségeket finanszíroz, amelyek rövid és hosszú 
növényekből álló egyenetlen vegetációt eredményeznek meszes gyepeken, ahol szarvasmarhák 
vagy hagyományos lófajták külterjes legeltetését, valamint szelektív kaszálást és cserjeirtást 
alkalmaznak. A meszes lankákon rendszerint alkalmazott juhlegeltetés helyett inkább 
szarvasmarhák és lovak használatát finanszírozzák, mivel ezek kevésbé egyenletesen legelik a 
gyepet. 
Forrás: Ellis et al (2012)  

 
KAP-támogatás a mezőgazdasági üzemek termékeinek értéknöveléséhez 
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A Natura 2000 területeken és jelentős természeti értéket képviselő gyepeken gazdálkodó 
számos mezőgazdasági termelő számára kihívást jelent termékeik értékesítése, mivel 
gyakran távoli helyeken élő kistermelőkről van szó, ahol kevés a prémium árakat 
megfizetni képes vásárló. Vannak azonban közöttük szerencsések is, akik közvetlenül 
értékesítenek az ökoturisták és a turisztikai szolgáltatások, pl. szállodák és éttermek felé. 
Egyes régiókban a mezőgazdasági termelők sikeres közvetlen értékesítési kapcsolatokat 
építettek ki a szupermarketekkel.  A termékeik értéknövelésére törekvő mezőgazdasági 
termelők támogatása magában foglalja a termelői csoportok alakítását, a mezőgazdasági 
termékek minőségrendszereinek kidolgozását, valamint a címkézés és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések létrehozását. 
 

A meszes gyepterületeket támogató helyi címkézési rendszer: Altmühltaler Lamm 

Németországban a bajor Altmühltal régiót a meszes gyepeken előforduló borókás cserjések 
jellemzik. A vándorlegeltetéses juhállományok kiváló minőségű bárányhúst és gyapjút adnak. A 
regionális szövetkezet pásztorainak és földtulajdonosainak megállapodása szerint a juhoknak 
legalább a felét az Altmühltal természetvédelmi területen legeltetik, csak helyben előállított 
kiegészítő takarmányt használnak és betartják az állatjólét és a legeltetési sűrűség 
iránymutatásait, valamint a peszticidek és műtrágyák használatának tilalmát. A pásztorok 
méltányos árat kapnak állataikért, az Altmühltal Lamm címkével ellátott bárányhúst pedig helyi 
szállodáknak és húsboltoknak értékesítik. 

 

7.2.2. LIFE projektek 

Számos LIFE projekt dolgozott ki 6210 élőhely védettségi helyzetének javítását célzó 
intézkedéseket, amelyek a helyreállításra, megőrzési intézkedésekre és 
figyelemfelkeltésre összpontosítanak.  

Az alábbi keretes írás néhány példával szolgál a 6210 élőhely jelentős területeit helyreállító 
sikeres projektekre.  
 

A 6210 élőhely helyreállítását és fenntartását sikerrel végző LIFE projektek 

Írországban az Arani-szigetekre vonatkozó AranLIFE projekt (2014–2018) a legeltetés kezelését 
javító helyreállítási intézkedéseket végzett, valamint a 6210/*6210 élőhelyet tartalmazó 
területeken tesztelte az eredményalapú pontozást25. A projekt a 6210 élőhely 
mészkőhasadékokat (8240 élőhely) tartalmazó több mint 700 hektáros mozaikján javította a 
védettségi helyzetet. A legeltetést javító intézkedések a következők voltak: a megközelíthetőség 
és a legeltetés kezelésének javítása az ösvények és száraz kőfalak helyreállításával; a behatoló 
cserjések és saspáfrány eltávolítása; infrastruktúra telepítése a legeltetett állatállomány 
vízellátásához; intézkedések az ásványi anyagok állatállományban előforduló 
egyensúlyhiányának korrigálására (nyalósó, abrakkiegészítés vagy ásványi kapszulák); 
együttműködés a mezőgazdasági termelőkkel a legeltetett állatok kínálatának növelésére, 
valamint a legeltetési idők és biomassza-kibocsátások rögzítésére az optimális legeltetési 
arányok kiszámítása céljából (McGurn et al. 2018).  

Lengyelországban a LIFE08NAT/PL/000513 LIFE projekt cserjék eltávolítására, legeltetésre, 
feltalaj eltávolításával végzett helyreállításra, valamint kísérleti megőrzési módszerek 
tesztelésére terjedt ki 226 hektár száraz gyepen (Barańska et al 2014; lásd még az 5.3. szakaszt). 
A projekt jelentősen javította több száz hektárnyi legeltetett gyepterület állapotát, a terjeszkedő 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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fajok (perje, homoki nád és cserjék) arányának csökkentése mellett (Murawy Life 2015). Ez a 
lengyel Natura 2000 hálózatban előforduló meszes gyepes élőhely (6210) mintegy tizedének 
helyreállítását jelenti. A projekt során a 6210 élőhely lengyelországi helyreállítására vonatkozó 
részletes cselekvési tervet és iránymutatást is közzétettek. 

Szlovákiában LIFE projektet (LIFE10 NAT/SK/080) hajtottak végre a Dévényi-tető (Devínska 
Kobyla) közösségi jelentőségű természeti területen, ahol a száraz gyepközösségek területe az 
1949. évi szinthez képest 61,1%-kal csökkent (Hegedűšová, Senko 2011). Az érdekelt felekkel 
megvitatott helyreállítási terv alapján 2015 óta 58 hektár túlnőtt száraz gyepet tisztítottak meg 
az erdők és cserjék mechanikus eltávolítása, a fehér akác kiirtása és a főként kecskékkel végzett 
legeltetés visszaállítása útján. A helyreállítási intézkedések hatását elsősorban a 6210* biotópon 
kísérték figyelemmel a különböző szukcessziós fázisokban.  

 
A száraz gyepek megőrzésére irányuló közelmúltbeli LIFE projektek listája a mellékletben 
található. 

7.2.3. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb uniós alapok 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) néhány tagállam úgy programozta, hogy 
lehetőséget biztosítson a gyepterületek helyreállításának és kezelésének finanszírozására, 
pl. Litvániában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában. Az Európai Területi 
Együttműködési Alap (korábbi nevén Interreg), amely magyarországi gyepterületek 
kezeléséhez biztosított finanszírozást, kétoldalú Natura 2000 megőrzési projektekre is 
kínál lehetőséget. 
 
7.2.4. Egyéb megközelítések és támogató eszközök legeltetéshez és 
vándorlegeltetéshez 

A vándorlegeltetés elmúlt évtizedekben tapasztalt csökkenése a legeltetett féltermészetes 
élőhelyek nagy területeire nézve járt negatív következményekkel. A szakképzett pásztorok 
korlátozott rendelkezésre állása és magas költsége általános probléma Dél- és Kelet-
Európa számos régiójának közös legelőterületein (García-González, 2008; Pardini és Nori, 
2011). 

Az Írország egyes helyein alkalmazott kezdeményezések, pl. mobil juhnyájak célja a 
felhagyott területek legeltetésének megoldása. A felhagyott területek legeltetésének 
helyreállítását a gyakran „repülő nyájaknak” nevezett mobil juhnyájak biztosítják évente 
rövid időszakokra. A juhnyájakat a helyi természetvédelmi hatóságok vásárolhatják meg, 
majd kezelési céllal bérbe adhatják pásztoroknak vagy legeltetőknek.  
 
Franciaországban vannak olyan kezdeményezések, amelyek keretében a helyi 
önkormányzatok közterületeken, természetvédelmi területeken és regionális természeti 
parkokban végeznek és alakítanak ki ökolegeltetési projekteket a gyepes (különösen 6210) 
élőhelyek fenntartása vagy helyreállítása céljából. A beruházás fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében ezeket az intézkedéseket gyakran kíséri a mezőgazdasági termelők 
támogatása. Például a CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine számos 
területet kezel meszes lejtőkön, ahol a 6210 élőhely megőrzését célzó intézkedéseket 
végez. A végrehajtott fő kezelési intézkedést a külterjes legeltetés jelenti. Ehhez a 
Conservatoire különböző fajtájú (szarvasmarha, ló, kecske és juh) állatokat birtokol és tart, 
amelyek biztosítják a meszes gyepterületek megfelelő kezelésének elvégzését. 
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A Bourgogne Franche-Comté régióban a Haute-Saône Mezőgazdasági Kamara igazgatási 
struktúrák (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) és tudományos 
intézmények (National Botanical Conservatory of Franche-Comté-Invertebrate Regional 
Observatory, University of Franche-Comté, University of Lorraine, INRA, VetAgro-Sup of 
Clermont-Ferrand) bevonásával hajtott végre egy állami finanszírozású programot azzal a 
céllal, hogy a mezőgazdasági termelőknek konkrét megoldásokkal szolgáljon a 
6210 gyeptípust, köztük a száraz és nagyon száraz gyepeket illetően (ismertető 
előkészületben). 
 

7.3. Főbb finanszírozási hiányok és nehézségek 

A 6210 élőhely finanszírozásának egyik fő kihívását a helyreállítási intézkedések és a 
legeltetés kezelésének újraindításához szükséges egyéb intézkedések (pl. állatállomány 
vásárlása vagy annak elérhetősége) finanszírozása jelenti. Az értékes gyepek 
helyreállításának és a hagyományos gazdálkodási gyakorlatok visszaállításának fő pénzügyi 
forrását a LIFE program (és egyes esetekben a strukturális alapok) képezi. Úgy tűnik, hogy 
nemzeti szinten korlátozottak az élőhely megőrzésének előmozdítására szolgáló pénzügyi 
források, és kihívást jelent az ismétlődő kezelési intézkedések, pl. legeltetés 
folytonosságának biztosítása, amint a LIFE projektekből származó uniós finanszírozás véget 
ér. 

A gyepek helyreállításának a vidékfejlesztési program forrásaiból történő finanszírozása is 
nehézségekbe ütközik. A Natura 2000 megőrzési célkitűzésekhez kapcsolódó agrár-
környezetvédelmi kifizetések költsége terén nincs jó nyomon követés. A féltermészetes 
gyepek termékeinek népszerűsítését és forgalmazását célzó programok nem eléggé 
kidolgozottak.  

A Natura 2000 területek földtulajdonosainak kompenzációs kifizetési rendszerei, valamint 
az ösztönzők (köztük az adóügyi ösztönzők) a legtöbb európai országban nem eléggé 
fejlettek. 

Ráadásul a Natura 2000 hálózaton kívül nehezebb a gyepterületek helyreállítása és 
fenntartása. Könnyebb finanszírozást szerezni a Natura 2000 hálózaton belüli, mint a 
hálózaton kívüli gyepekre. A folytonossági problémák miatt a gyepek hálózaton kívüli 
megőrzése nagyobb figyelmet érdemelne. A LIFE források csak a Natura 2000 területeken 
belüli élőhelyek helyreállítására állnak rendelkezésre, az azokon kívüliekre nem. 
 

7.4. Következtetések és ajánlások 

 A korlátozott időre szóló források, pl. LIFE projektek megszűnése után is garantálni kell 
a 6210 élőhely megfelelő kezelésének folytonosságát. 

 A mezőgazdasági támogatási rendszereket, köztük az agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseket jobban fel lehetne használni az élőhely kezelésének finanszírozására.  

 Ehhez az élőhelytípushoz általában viszonylag könnyű megőrzési projekteket és 
finanszírozási alkalmazásokat kidolgozni – a megőrzési igények rendszerint világosak, a 
szükséges intézkedések pedig jól ismertek és könnyen tervezhetők; a részleges 
eredmények rendszerint néhány év után láthatók és jelenthetők. Az előkészítő 
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intézkedések, pl. az élőhely felmérése, feltérképezése és értékelése, valamint a 
folyamatos megfigyelés finanszírozása viszont problémásabb. A felmérési és 
megfigyelési intézkedések azonban az aktív megőrzést is magukban foglaló rövid távú 
projektek részeként finanszírozhatók. 

 A Natura 2000 hálózaton kívül és belül is pontosabban nyomon kell követni az agár-
környezetvédelmi kifizetések költségét és annak a 6210 élőhely megőrzési 
célkitűzéseihez való hozzájárulását. E nyomon követés megkönnyítéséhez megfelelő 
mutatókat kell javasolni a közös agrárpolitikán és egyéb alapokon keresztül. 

 Fontos, hogy a 2020 utáni finanszírozási időszak tagállami priorizált intézkedési tervei 
tartalmazzák az ezen élőhelytípus védettségi állapotának javításához szükséges 
intézkedéseket. 
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MELLÉKLET 
 
Cselekvési terv a 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) 
élőhelytípus kedvező védettségi helyzetének fenntartására és 
helyreállítására  
 

1. Az élőhely meghatározása 

1.1. Meghatározás az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve szerint 

Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve (EB 2013) szerint a 6210 élőhelytípus 
a Festuco-Brometea növényszociológiai osztályba sorolt száraz-félszáraz meszes gyepeket 
foglalja magában. 

Az élőhelyet a Festuco-Brometea osztály két rendjéhez tartozó növénytársulások alkotják: 
a sztyepp vagy szubkontinentális gyepek (Festucetalia valesiacae rend), valamint az óceáni 
és szubmediterrán régiók gyepei (Brometalia erecti vagy Festuco-Brometalia rend). 
Utóbbinál különbséget tesznek a Xerobromion alcsoport elsődleges száraz gyepei és a 
Mesobromion (vagy Bromion) alcsoport Bromus erectus fajt tartalmazó másodlagos száraz 
gyepei között. Ez utóbbiakat gazdag orchideaflóra jellemzi. A felhagyás termofil cserjést 
eredményez, a termofil szegélynövényzet köztes fázisa mellett (Trifolio-Geranietea). 

A vegetációtípus akkor tekinthető elsődleges fontosságúnak, ha fontos orchidea-lelőhely. 
A fontos orchidea-lelőhelyek olyan területeket jelentenek, amelyek az alábbi 
három kritérium közül egy vagy több alapján fontosak:  

a) a terület az orchideafajok gazdag tárházának ad otthont;  
b) a terület legalább egy, az ország területén nem nagyon gyakorinak tekintett 
orchideafaj jelentős populációjának ad otthont;  
c) a terület egy vagy több, az ország területén ritkának, nagyon ritkának vagy 
kivételesnek tekintett orchideafajnak ad otthont.  

Az Értelmezési Kézikönyvben említett jellemző növényfajok közé tartoznak a következők: 
Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus 
erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Az értelmezési kézikönyvben néhány gerinctelen faj is szerepel ehhez az élőhelytípushoz: 
Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
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1.2. Az élőhely EUNIS szerinti meghatározása 

Az EUNIS (EuNIS (Európai Természeti Információs Rendszer) élőhely-osztályozása szerint 
(Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012), ez az élőhelytípus (6210) két, egymástól 
meglehetősen különböző altípusból áll, amelyek eltérő eloszlása, fajai, megőrzési és 
kezelési kérdései megnehezítik az egy típusban való kezelésüket. Az európai élőhelyek 
vörös listáján (Janssen et al., 2016) ezért két különböző típusként kezelték őket, 
mindkettőt értékesnek értékelve: 

E1.2a: A szubmediterrántól a hemiboreális zónáig egész Európában előforduló félszáraz 
évelő meszes gyepek. Jellemzők a bázisokban gazdag félszáraz (mezoxerikus) talajok. Ez az 
élőhely Európa legnagyobb fajgazdagságú növényközössége. A 6210 több mint 90%-át 
teszi ki, ideértve az orchideában gazdag legtöbb típust. Az értelmezési kézikönyv pontatlan 
meghatározásai miatt bizonyos országokban néhány nagyon hasonló típus más elsődleges 
fontosságú élőhelyeken szerepel, pedig florisztikai-ökológiai szempontból 
(6210 altípusként) az E1.2a alá tartozik. Ez a 6270 (északi országok) bázisokban gazdag 
mezoxerikus részeire, a 6240* (Kelet-Közép-Európa) mezoxerikus részeire és a 62A0 (illír 
régió) mezoxerikus részeire vonatkozik. Az országok közötti következetlenségek elkerülése 
érdekében az összes európai bazofil mezoxerikus gyepet a 6210 alatt kell szerepeltetni. Az 
E1.2a a Brachypodietalia pinnati rendnek felel meg Mucina et al. (2016) szerint, de emellett 
az ott nem szereplő több alcsoport, nevezetesen a Scorzonerion villosae és a Brachypodion 
phoenicoidis is hozzá tartozik (és még néhány Ukrajnában és Oroszországban). 

E1.1i: Évelő meszes sziklagyepek Európa szubatlanti-szubmediterrán részén: Csak az 
E1.2a kiterjedésének egyes részein, nevezetesen Franciaországban, Spanyolországban, 
Belgiumban, Olaszország déli, Németország nyugati, Svájc nyugati és az Egyesült 
Királyság déli részén fordulnak elő. A következetlenség abból a tényből ered, hogy Európa 
többi részén a xerikus és/vagy sziklás bazofil gyepek nem a 6210, hanem más 
élőhelytípusokhoz (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0) tartoznak. A 6210 területének csak kis 
részét kitevő E1.1i szélsőségesebb (szárazabb, gyakran meredekebb) területi viszonyai 
miatt kevésbé fajgazdag, de szukcesszióra és eutrofizációra is kevésbé hajlamos. Mucina 
et al. (2016) szerint ez az egység a Brachypodietalia phoenicioidis (Brachypodion 
phoenicolidis kivételével) és az Artemisio albae-Brometalia erecti rendnek felel meg. 
 
1.3. Az élőhely meghatározása az európai vegetációs ellenőrzőlista alapján 

A nemrégiben közzétett európai vegetációs ellenőrzőlista (Mucina et al. 2016) a Festuco-
Brometea osztályon belül több, különböző alcsoportokkal rendelkező rendet ismer el. Az 
európai vegetációnak ez a hierarchikus florisztikai osztályozása a fő szintaxisok 
összeállításán és felülvizsgálatán alapult, amely az élőhelytípusok egységes európai 
értelmezéséhez használható a továbbiakban.  

Az alábbi táblázat a Festuco-Brometea rendek és alcsoportok leírással kiegészített 
áttekintését mutatja az európai vegetációs ellenőrzőlista (Mucina et al. 2016) alapján. A 
táblázat élőhelyvédelmi irányelv azon élőhelytípusait is azonosítja, amelyek a legalább 
néhány tagállamban előforduló alcsoportok szempontjából relevánsak. 
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A Festuco-Brometea osztályba tartozó növénytársulások és élőhelytípusok, a magasabb 
rendű növények Mucina et al. 2016 szerinti európai osztályozása alapján 

Osztály: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Rend Alcsoport I. melléklet 
Élőhelytípusok 

Leírás (Mucina et al. 2016 
másolata) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezoxerofil gyep európai mély 
meszes talajokon 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mezoxerofil, bazofil gyepek 
Nyugat-Európában és Közép-
Európa szubatlanti részén 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Mezoxerofil, bazofil gyepek 
Közép- és Délkelet-Európa 
szubkontinentális régióiban 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel 
inDengler et al. 2003 

6270 p.p. (száraz 
bazofil részek), 
6210/6210* 
(Észak-
Németországban, 
Dániában stb.) 
6280* marginálisan 

Fennoskandia alvarok és a Balti-
tenger déli partjainak 
mezoxerofil, bazofil gyepei 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Északnyugat-Európa mezoxerofil, 
bazofil gyepei  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Flis alapkőzetek feletti, agyagban 
gazdag mély talajok száraz gyepei 
az Appenninek dombvidéki és 
alacsonyabb hegyvidéki 
övezeteiben 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Szilikátos alapkőzetek feletti 
mély talajok száraz gyepei a Dél- 
és Közép-Balkán dombvidéki és 
szubmontán övezeteiben 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Sztyeppek és sztyeppi 
sziklagyepek Európa és 
Északnyugat-Közép-Ázsia sztyepp 
és erdősztyepp zónájának mély 
talajain 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Sztyeppi csenkeszes gyepek a 
szubkontinentális Európa, 
Románia, Bulgária és Délnyugat-
Ukrajna meszes mély talajain 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Sztyeppi szilikátos gyepek Európa 
mérsékeltövi szubatlanti 
és szubkontinentális régióiban 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Árvalányhajas és csenkeszes 
száraz sztyeppek Erdély, Moldova 
és Délnyugat-Ukrajna mély 
talajain 
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 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Későglaciális xerofil reliktum 
löszsztyeppek a Pannon régióban 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Későglaciális xerofil reliktum 
árvalányhajas és csenkeszes 
sztyeppi sziklagyepek az Alpok 
hegyközi völgyeiben 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Nyílt xerofil sztyeppi gyepek 
Közép- és Délkelet-Európa sekély 
mészkősziklás és szilikátos 
alapkőzetein 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Xerofil sztyeppi gyepek a 
Hercynicum szilikátos és 
ultramafikus kőzetei, valamint 
szilur mészkövei feletti sekély 
talajokon 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Xerofil sztyeppi sziklagyepek a 
keleti Alpok és a Pannon-
medence északi peremének 
szilikátos és ultramafikus kőzetei 
feletti sekély talajokon 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr.Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Xerofil sztyeppi sziklagyepek 
a Pannon-medence északi 
peremének és Podólia ukrán 
területének meszes alapkőzetein 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Xerofil sztyeppi sziklagyepek 
a Pannon-medence déli 
peremének meszes alapkőzetein 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 vagy 62A0 Xerofil sztyeppi sziklagyepek az 
Észak-Balkán meszes 
alapkőzetein 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Törpecserjékben gazdag xerofil 
sztyeppi sziklagyepek Dobrudzsa 
és Északkelet-Bulgária meredek 
meszes lejtőin 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpin reliktum xerofil sztyeppi 
gyepek 
Délkelet-Közép-Európa meszes 
alapkőzetein 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Dealpin reliktum xerofil sztyeppi 
gyepek a Keleti-Kárpátok meszes 
alapkőzetein 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Szubmediterrán sztyeppi gyepek 
Délnyugat-Európa csapadékban 
gazdag lúgos-semleges mezikus 
mély talajain 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Szubmediterrán neutro-bazofil 
sztyeppi gyepek a Ligur-tenger és 
a Tirrén-tenger partvidékeinek 
mezikus mély talajain 
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 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al.2002 

6210/ 
6210* 

Szubmediterrán, szubmontán és 
montán acidofil sztyeppi gyepek 
Piemontban és a Pireneusok 
hegyközi völgyeiben 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Szubmediterrán, szubmontán és 
montán acidofil sztyeppi gyepek 
az Alpok csapadékban gazdag 
insubriai déli peremein 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Xerofil, bazofil nyílt gyepek 
Európa szubatlanti és 
szubmediterrán részén 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezoxerofil, bazofil nyílt gyepek 
Délnyugat-Közép-Európában és 
Franciaországban 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezoxerofil, bazofil nyílt gyepek 
Provence és Liguria 
szubmediterrán régióiban 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Amfi-adriai száraz sztyeppi 
szubmediterrán legelők az 
előalpi, illír és dinári régiókban 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Illír szubmediterrán sziklagyepek 
sekély meszes talajokon 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinári szubmediterrán meszes 
sziklagyepek sekély talajokon 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Előalpi szubmediterrán montán 
meszes sziklagyepek sekély 
talajokon 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, de 
valószínűleg 
gyakran 62A0 alá 
besorolva 

Előalpi és illír mezoxerofil 
szubmediterrán gyepek mély és 
részlegesen mészhiányos 
talajokon 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Szubmediterrán xerofil legelők 
Apulia (Dél-Olaszország) meszes 
sziklás talajain 

Mucina et al. (2016) nevezéktani okok miatt nem ismerik el az olasz endemikus alcsoportot. Az olasz 
Natura 2000 hálózatban széles körben használják, a 6210 élőhely diagnosztizálása pedig ezen alcsoport 
ökológiai és fajjellemzőin alapul 

Rend Alcsoport I. melléklet 
Élőhelytípusok 

Leírás (Biondi E., Blasi C., 2015 
alapján) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 

6210 A meszes Appenninek 
(szub)mediterrán-mérsékeltövi, 
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Biondi & Galdenzi 2012 xerofiltól félmezofilig terjedő 
másodlagos gyepei, mérsékeltöv-
közepi optimummal 
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2. A kapcsolódó élőhelyek leírása 

A 6210 élőhellyel más élőhelytípusok is társulnak és érintkeznek, és befolyásolhatják annak 
kezelését. Egyes élőhelyek a dinamika és az ökológiai szukcesszió terén kapcsolódnak a 
6210-hez, vagy mozaikokat alkotnak. Mivel a száraz gyepek környezeti feltételeinek 
gradiense folyamatos, a 6210 élőhely növényzete gyakran mutat átmenetet egyéb, köztük 
az alábbi vegetációtípusokba. 
 
2130 *Lágyszárú vegetációval megkötött álló dűnék („szürke dűnék”) 
Az alábbi esetekben van átmenet a Mesobromion társulások felé: dűneközök és belső 
dűnék öreg mezofil gyepei (Anthyllido-Thesietum), gyakran Salix repens társulásokkal 
mozaikot alkotva és különösen a dűnék nyugati oldalán kifejlődve; a De Haan terület 
dűnéinek Himantoglossum hircinum fajt tartalmazó gyepei (EB 2013). 

40A0 *Szubkontinentális peri-pannon cserjések  
Meszes és szilikátos alapkőzeten egyaránt előfordulnak, mozaikszerű vegetációt alkotva 
sztyeppi gyepekkel (6210) és a Pannon sziklagyepek (6190) erdősztyeppi elemeivel vagy 
növényeivel, gyakran az erdőterületek peremén (EB 2013).  

A 6210 élőhely és a 40A0 * Szubkontinentális peri-pannon cserjések közötti határvonal 
néha nem egyértelmű. Úgy tűnik, hogy a 40A0 a Prunus fruticosa terjeszkedési fázisa a 
6210 legeltetésének felhagyása után.  

5130 Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 
A síktól montán szintig terjedő Juniperus communis formációk főként a Festuco-Brometalia 
(EC 2013) és/vagy Calluna fenyér legeltetett vagy ugaroltatott, mezofil vagy xerofil meszes 
gyepei fitodinamikus szukcessziójának felelnek meg.  

Egyes esetekben nehézségekbe ütközik a 6210 élőhely és az 5130 – Juniperus communis 
formációk élőhely megkülönböztetése. Az 5130 valójában olyan élőhely, amelynek 
azonosítása és körülhatárolása nem könnyű, mivel szorosan összefonódik a 
6210 élőhellyel, vegetációszerkezete pedig a mészkedvelő gyepeken elszórtan található 
egyedektől a sűrű és áthatolhatatlan cserjenövényzetig terjedhet. Fontos figyelembe venni 
ezt az élőhelymozaikot, és biztosítani kell számára a kielégítő körülmények közötti 
megőrzést biztosító megfelelő kezelést. 

6110 *Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)  
Nyílt, foltos társulások évelők és pozsgások uralta kitett alapkőzeteken vagy laza kőzeten. 
Gyakran fordulnak elő más élőhelytípusok, főleg a 6210 kiterjedési területén belül. Ilyen 
esetekben az élőhelyeket nem szabad komplexként feltérképezni, hanem ennek a típusnak 
a példáit kell jellemzők gyanánt rögzíteni a kiterjedtebb élőhelyen belül26. Belgium és 
Németország egyes régióiban ez az élőhely nagyon szorosan kapcsolódik a Xerobromion és 
Mesobromion társulásokhoz (EB 2013). 

6120 *Száraz meszes homoki gyepek 
A többé-kevésbé meszes homokon előforduló száraz, gyakran nyílt gyepek a 6120 típusba 
tartoznak. A homoktalajos típusok meszes homok esetén 6120 típusnak tekinthetők, míg 
a morénás típusok 6210 típusnak tekinthetők (Pihl et al. 2001) Dániában. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 *Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és 
kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein 
Dániában azokon a területeken, ahol a mésztartalom részben vagy teljes egészében 
kimosódott (pH 6–7), a társulási típus átmeneti szakaszt jelent a 6230 típus felé; ilyen 
esetekben a fajösszetétel határozza meg a megfelelő osztályozást (Pihl et al. 2001). 

6240 *Szubpannon sztyeppek 
A Festucion valesiacae alcsoport és a kapcsolódó szintaxisok zsombékos gyepei, félcserjéi 
és évelői által uralt sztyeppi gyepek. Ezek a xeroterm társulások déli fekvésű lejtők sziklás 
alapkőzetén és kaviccsal dúsított agyagos-homokos üledékrétegeken (EB 2013), valamint 
löszön és mély homokos talajokon alakulnak ki száraz nyári éghajlati viszonyok között. 
Részben természetes, részben antropogén eredetűek. Az ide tartozó száraz, termofil és 
kontinentális területekre a kontinentális és részben más biogeográfiai régiókban 
mediterrán-sztyeppi eloszlást, továbbá azonális edafikus és mikroklimatikus előfordulást 
mutató entitások hatása jellemző (lásd Ssymank 2013). Az ezeket a többi száraz 
gyeptípustól megkülönböztető vezérfajnak a Stipa capillata tekinthető (Lasen & Wilham 
2004). 

6270 *Fennoskandiai alföldek fajgazdag száraz és üde-füves gyepei 
Ezt az élőhelyet hasonló fiziognómiájú, de mészkedvelő növényfajt nem vagy csak kis 
számban tartalmazó féltermészetes gyep alkotja, elsősorban az északi országok gneisz 
vagy gránit alapkőzetén képződött tápanyagszegény talajokon. 

6280* Északi „alvar” és prekambriumi mészköves sziklaplatók 
A 6210 és a 6280 *Északi „alvar” és prekambriumi mészköves sziklaplatók élőhelyek 
felismerése problémát jelent bizonyos régiókban, különösen Észtország északi részén, ahol 
a meszes talaj a 6280*-hoz illően nagyon vékony, ám a gyepréteg produktivitása és 
fajgazdagsága a 6210-nek felel meg. Észtország nyugati részein ennek az ellenkezője sem 
ritka – a produktivitás alacsony lehet és néhány nagyon jellegzetes faj a 6280*-ra utal, de 
nincs monolitikus mészkő vagy nagyon vékony talaj.  

62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae) 
Trieszt, Isztria és a Balkán-félsziget szubmediterrán övezeteinek xerikus gyepterületei, ahol 
Festucetalia valesiacae (6210) gyepekkel élnek együtt, az utóbbinál kevésbé kontinentális 
jellegű területeken alakulnak ki, és nagyobb mértékben tartalmaznak mediterrán elemet 
(EB 2013). 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
A semleges-lúgostól a meszesig terjedő talajokon talált altípusba való átmenetek 
váltakozóan nedves talajokon fordulhatnak elő. A Kárpát-hegység fajgazdag Brachypodio 
pinnati-Molinietum arundinaceae társulása a Molinion nedves diagnosztikus fajok és a 
Festuco-Brometalia osztály termofil fajainak gyakori előfordulása miatt tipikusnak 
tekinthető (Škodová et al. 2014).  

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) és 
6520 Hegyi kaszálórétek 

Ezek olyan féltermészetes élőhelyek, amelyek fenntartása az emberi tevékenységtől függ. 
Tápanyagban gazdag, mezikus, rendszeresen kaszált és nem intenzíven trágyázott 
területek. Trágyázás nélkül és évi egynél több kaszálás esetén az élőhely bizonyos 
szárazabb altípusai a Mesobromion gyepek (6210 élőhely) felé mutatnak átmenetet (Lasen 
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& Wilham 2004). A 6210-nek a 6510 élőhely néhány formájától való elhatárolása (egyes 
termofil fajok jelenléte mellett) gyakran nem egyértelmű, különösen Észak-
Lengyelországban és Észtországban, ahol az élőhely a földrajzi kiterjedés határához közel 
van és éghajlati okok miatt természetesen korlátozott a termofil fajok listája. Különösen 
nehéz lehet az értelmezés az Arrhenatherus elatius behatolásával érintett és legeltetés 
helyett helytelenül kaszálással kezelt xeroterm gyepterületek (6210) esetében. 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 
Friss parti homokhátak üregeiben és meszes lápok peremén a 6210 társulástípus a 
7230 típus felé mutathat átmenetet (Pihl et al. 2001). 

A 8240 *mészkőhasadék mészköves alapkőzet tömbökből áll, amelyek meszes gyepekkel 
alkothatnak mozaikokat. A 6210 élőhely a komplex 8240 élőhely típus szerves részét 
képezheti. Fontos megőrizni ezeket az élőhelymozaikokat, amelyek az EU egyes részein 
értékes tájakat képeznek. 
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3. A száraz gyepek megőrzésére irányuló közelmúltbeli LIFE projektek  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – A Natura 2000 hálózat folytonossága a belga-
holland határon a Meuse-medencében 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

A nem erdei élőhelyek ritka lepkefajainak integrált védelme a Cseh 
Köztársaságban és Szlovákiában 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří sztyeppek 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – A Natura 2000 területek kezelésének 
optimalizálása a Dél-Csehország régióban és Dél-Szlovákia 
területén 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Száraz meszes élőhelyek Höxter kultúrtájában 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhön gyepterületi madarak – Hessische Rhön hegyi 
gyepterületek, külterjes legeltetés és madarak 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

A féltermészetes élőhelytípusok helyreállítása Helnæs területének 
teljes borításán 
 

IE 
LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Az élőhelyvédelmi irányelv I. melléklete szerinti 
elsődleges fontosságú szárazföldi élőhelyek fenntartható kezelése 
az Aran-szigeteken 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-legeltetés – Valle Susa féltermészetes száraz gyepeinek 
megőrzése és helyreállítása a legeltetés kezelése útján 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – Sürgős intézkedések a Gran Sasso és Monti della Laga 
területen található gyepterületek és legelők megőrzése érdekében 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
és LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE és LIFE IP „Gestire 2020” 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Közösségi jelentőségű leromlott élőhelyek 
helyreállítása Litvánia védett területein 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

„A fajgazdag gyepterületek helyi hatóságok által történő 
megőrzése és kezelése” LIFE projekt  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Meszes gyepterületek helyreállítása Luxemburgban, 
2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – Az elsődleges fontosságú uniós gyepek helyreállítása és 
többcélú használatuk előmozdítása 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Xeroterm gyepterületek megőrzése és 
helyreállítása Lengyelországban – elmélet és gyakorlat 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Az „Orle Gniazda” tájparkra jellemző 
értékes természetes, nem erdei élőhelyek védelme 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE a gyepterületekért – a száraz gyepterületek megőrzése és 
kezelése Kelet-Szlovéniában 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SZUBPANNON – A szubpannon száraz gyepes élőhelyek és 
fajok megőrzése 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

