
„Értékes felismerések”  

Kedves AgriNatur Projektpartne-

rek! A közös munka olyan sok in-

formációt, impulzust és ötletet ad, 

hogy nem is lehet az összeset be-

építeni a helyi megvalósítási ter-

vekbe (LUP). Ezért ezeket az isme-

reteket, amelyek egy más kontex-

tusban is relevánsak lehetnek, 

megpróbáljuk kiegészítés-

képpen egy „Átfogó je-

lentésben” rögzíteni. 

Ezzel kapcsolatban szük-

ség esetén szívesen for-

dulunk Önhöz is. 

Az elmúlt hónapok még nyilvánvalóbbá tettek néhány dolgot azokban a 

témákban is, amelyekkel az AgriNatur partnerek a közös projekt kereté-

ben foglalkoznak: Az emberek keresik a szabad és pihenésre alkalmas 

területeket, a helyben termelt egészséges élelmiszerek jelentősége nő, 

a természet és a klíma témája prioritást és konkrét cselekvést igényel. 

A tegnapi "Nationalparkhaus"-beli  

virtuális kutatói esten is nyilvánva-

ló volt a határokon átnyúló projekt 

témaköreinek ezen spektruma: 

A mikroszkopikusan kicsitől 

ívelt az épp hogy láthatón és 

megragadhatón át az 

olyan nagy témákig mint az 

éghajlat, vagy a nemzetgaz-

daság.  

Ha a válaszoknak és a 

megoldásoknak kivite-

lezhetőeknek kell lenni-

ük, akkor a legkülönbö-

zőbb feltételeknek kell 

megfelelniük. A törvényi 

és más keretfeltételeken kívül főleg 

gyakorlati igényeket kell kielégíte-

niük. 

Az AgriNatur partnerek az el-

múlt hónapokban sok informáci-

ót gyűjtöttek össze, amit Donau-

Auen Nemzeti Park bécsi területére 

vonatkozó „Helyi megvalósítási 

terv” első vázlatába építettek be. 

Ez a terv a következő - a koronaví-

rus járvány miatt szintén virtuális 

-, november 11-i workshopra ké-

szen áll a megvitatásra és további 

feldolgozásra. 

A LUP kidolgozására a SZE létreho-

zott egy környezetvédelmi, ökológi-

ai és mezőgazdasági szakértőkből 

álló szakértői csoportot, melynek 

tagjai rendszeres időközönként ta-

lálkoznak – osztrák szakértőkkel is 

- a stratégia kialakítása céljából.  

Az Agrárminisztérium agrár-

környeze t -  é s  k l íma  a l -

munkacsoportjában is közreműkö-

dő külső szakértőink napi kapcso-

latban állnak a termelőkkel, a gaz-

dálkodási naplókból rengeteg hasz-

nos következtetéshez jutnak a vizs-

gált térség gazdálkodási jellemzői-

vel kapcsolatban.  

Az első találkozón a csoport meg-

határozta a magyar LUP főbb 

irányelveit és tartalmi elemeit. A 

továbbiakban a munkacsoport a 

régió természeti környezetével 

kapcsolatos kutatási adatokra és az 

AgriNatur kísérletek eredményeire 

alapozva dolgoz ki ökotudatos gaz-

dálkodási ajánlásokat. 
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Melyek a Lobau további fejlesztésé-

nek célfajai? Az ártéri erdők és 

holtágak életközösségei szempont-

jából, mint például a hód (Castor fi-

ber) vagy a barna kánya (Milvus 

migrans) könnyen megválaszolható 

a kérdés. De mi a helyzet a nyílt te-

rületekkel? 

A gébics ott szeret élni, ahol adot-

tak kis területű, strukturált, nyílt te-

repek, nagyobb rovarok bőséges kí-

nálatával. A száraz élőhelyek és 

szántóföldek egyaránt jó életfeltéte-

leket kínálnak neki és még sok más 

faj állományának. 

 

Az Európában védett tövisszúró 

gébics (Lanius collurio) elterje-

dését a Lobau kis területű, 

strukturált, nyílt területeinek 

felértékelésével segíthetjük elő  

Fotók fentről lefelé/balról jobbra: TB-Kutzenberger 

BÉCS - A HELYI ÁTÁLLÁSI  
TERVHEZ VEZETŐ ÚT 

2020. június 17-én a Lobau-

Nationalparkhaus-ban megtartottuk 

az AgriNatur Projekt-workshopot.  

A járvány megkövetelte óvintézke-

dések miatt a magyar és az osztrák 

szakemberek a bécsi erdőgazdaság 

csarnokában találkoztak. 

A World-Café keretében 4 munka-

csoportban dolgoztunk a következő 

témákon: „célfajok“, „perem-

területek“, „zónák kialakítása” és 

„szántóföldek“, hogy perspektívákat 

találjunk a Lobau további fejleszté-

sére.   

A Lobau nyílt területeinek és mikro

-élőhelyeinek felértékelésével, alakí-

tásával az Európa-szerte védett tö-

visszúró gébics populációt (Lanius 

collurio) támogathatnánk. 

CÉLFAJOK 

A szántóföldek helyett a következő 

folyamatok képzelhetők el: 

1. Spontán fejlődés magas neofita 

rizikóval – a természetvédelem és 

az EU-IAS szempontjából intenzív 

kísérő intézkedések nélkül szakmai-

lag értelmetlen. 

2. Irányított fejlődés: az erdő- és 

rétfejlődés célzott kombinációja a 

nyílt területek strukturálása céljá-

ból. 

Jelenleg már több mint 300 ha rét 

és száraz élőhely van a Lobauban.  

„A“ TERV: 

„A Donau-Auen Nemzeti Park mint 

erdő, megőrzött rétállománnyal“ 

„B“ TERV: 

„A Donau-Auen Nemzeti Park mit erdő, 

megőrzött rétállománnyal és biodiver-

zitást elősegítő biogazdálkodással“ 

Mekkora fajgazdagság lehetséges a 

szántóföldeken a következő módo-

kon? 

1. A jelenleg folyó gazdálkodás opti-

malizálásával: a termesztett nö-

vényfajok/fajták és a vetésforgó fi-

nomhangolásával, köztes takaró-

növény és egynyári növények al-

kalmazásával a szegélyzónákban. 

2. Maradandó tájelemek létrehozá-

sával: a szántóföldek célirányos 

strukturálásával a nyílt területek 

védelme érdekében. 

A Donau-Auen Nemzeti Parkban 

van egy natúrzóna, amely messze-

menőleg mentes az emberi beavat-

kozástól, és egy menedzsment zó-

na, melynek részterületei haszno-

sítva vannak pl. rétek, árvízvédelmi 

elemek formájában, ahol lehetőség 

van mezőgazdasági tevékenységre 

és pihenésre is. 

A bécsi erdészek munkacsoportjá-

nak elképzelései alapján új zónázá-

si terv készült. 

Jelenleg folyik a Lobau szántóföldjei 

hasznosításának adatfeldolgozása 

és kiértékelése. A pihenés és kör-

nyezeti nevelés szocio-ökonómiai 

jelentőségének értékelése is folya-

matban van, hogy megalapozott 

döntés születhessen. 

Az aktuális tervezetben a Bécs által 

üzemeltetett terület 75%-a , össze-

sen 2.960 ha natúrzóna, természet-

közeli erdőkkel és elenyésző mére-

tű kezeletlen területtel. A menedzs-

ment-zónában rétek és száraz élő-

helyek vannak, esetleg megmarad-

hatnak a szántóföldek is. 

JAVASLAT ÚJ ZÓNAFELOSZTÁS KIALAKÍTÁSÁRA  

Ha a történelmi térképekre nézünk, 

feltűnik, hogy a Lobau jellegzetes-

sége a peremterületek sokasága, 

ahol nyílt területek, erdők, vizek 

váltják egymást. Ellentétben a kör-

nyező területtel, itt a tájelemeket 

még erősen meghatározza a fo-

lyam, a peremterületek hossza 

egyedülálló. Hogyan lehet a Lobau 

peremterületeinek biodiverzitását 

növelni? Lehet-e a meglévő terüle-

ten újabb átmeneteket létrehozni? 

A Nemzeti Park létrehozása óta a 

szántóföldek területe lépésről lépés-

re csökkent, hogy helyet adjon az 

erdők, mezők élőhelyeinek: 

A Lobau nagy területű szántóföldje-

inek harmada az erdők kialakításá-

nak érdekében a natúr (természeti) 

zónába került. Egy további harma-

don aktívan dolgozunk azon, hogy 

réteket, mezőket hozzunk létre 

(natúr-menedzsment zóna). 

A fennmaradó harmadon kizárólag 

biogazdálkodás folyik. 

Mi történjen vele a továbbiakban? 

PEREMTERÜLETEK, MINT ÉLŐHELYEK 

Seite 
4 

      /Jelmagyarázat 

              / Projekt terület 

                               / Övezeti kategória javaslat Bécs 

    / Szántó 

         / Fürdőhely 

          / Száraz terület 

                     / Kutyás zóna, rét 

                    / Szukcessziós terület   

   / Erdő 

     / Rét/Mező 

                               / Zónajavaslat Bécs  

                       / Szántó külső zóna 

                        / Igazgatási külső zóna 

                                   / Vízmű külső zóna 

                                  / Hajózási meder külső zóna 

          / Natúrzóna 

                      / Natúrzóna 2028-tól 

                                  / Karbantartott Natúrzóna 

                                      / Zónajavaslat Alsó-Ausztria Lobau  

                            /  Szántó külső zóna 

                                  / Idegenforgalom külső zóna 

                                             / Árvízvédelmi gát külső zóna  

                                  / Hajózási meder külső zóna 

          / Natúrzóna 

                      / Natúrzóna 2028 –tól 

                                 / Karbantartott Natúrzóna 

/SZÁNTÓK 


