
 

Az Interreg európai együttműködési program honlapja  

V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 

 N,M,RA: Tájékoztatás a projekt összes eredményéről  

 

 

A bécsi részvétellel megvalósuló "CBC" (határon átnyúló együttműködés) programokat  

bemutató  weboldal 

 N: Projektprioritások Ausztriában 

 

 

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar honlapja 

 M, RA: Hírlevelek, magyarországi rendezvények részletei, Gyakorlati útmutató a természetközeli 

gazdálkodáshoz. 

 

A kutatóintézet honlapja, a biogazdálkodással kapcsolatos információk és gyakorlati ismeretek központja. 

 N, A, RM: AgriNatur kiállítás és információs táblák "A sokszínűség mezői". 

Egy nagyon különleges és értékes 

együttműködés lassan a végéhez 

közeledik. A koronavírus járvány el-

lenére az AgriNatur projektnek si-

került belátható időn belül életképes 

eredményeket elérnie. Ezek biztató 

eredmények, működő megoldások, 

de egyben kihívások is, amelyekkel 

most szembe kell néznünk. Tiszte-

lettel meghívjuk Önt az AgriNatur 

projekt zárókonferenciájára 2022. 

június 15-én Mosonmagyaróvárra 

(HU). Ez a projekt hivatalos lezárása 

- és egyben a következő lépés a kö-

zös úton. 

2015-ben megjelentek a  globális fenn-

tarthatósági célok, 2016-ban pedig a 

nemzeti parkok értékelésének eredmé-

nyei. Ekkor született meg az AgriNatur 

projekt ötlete: kutatás és további lépé-

sek annak kiderítésére, hogy a mező-

gazdasági művelés hosszú távon 

hozzájárulhat-e a biológiai sokféle-

ség javításához, és ha igen, ho-

gyan? A Lobauban például 

egy rétek esetében alkalmazott 

menedzsment terv keretében. A 

magyar partnerrel való kapcso-

latfelvételhez közös projektta-

pasztalatok, a természetvéde-

lem és a mezőgazdaság terü-

letén szerzett ismeretek ve-

zettek.  A Mosoni-síkság Na-

tura 2000 madárvédelmi te-

rülete projektterületként kap-

csolódott be. A meglévő bioló-

giai sokféleséggel kapcsolatos ismere-

teket a madarak, a futóbogarak, a lep-

kék, a vadméhek, valamint a faállo-

mány, a mezei gyógynövények és a réti 

regenerációs területek felmérésével 

mélyítették el. A helyi erdészekkel, gaz-

dálkodókkal folytatott párbeszédek 

során, valamint 91 szakértő és fele-

lős személy szakértői workshopokon 

való részvételével helyi végrehajtási 

tervek kerültek kidolgozásra a szántó-

földi gazdálkodással kapcsolatban, a 

környező tájba illeszkedve. Az új láto-

gatói területek felhívják a figyelmet a 

fenntarthatóan használt és változatos 

szántóföldi tájak fontosságára.  

Most itt az ideje, hogy a megszerzett 

tudást megosszuk, és az eredmé-

nyeknek megfelelően továbbfejlesz-

szük a bécsi és mosonmagyaróvári 

projektterületeket.  

Katrin Fuchs, Susanne Leputsch, Vér András  

Stadt Wien, Forst- und  

Landwirtschaftsbetrieb (Bécs Város 

Erdő- és Mezőgazdasági Ügyosztály) 

DI Susanne Leputsch 

1100 Wien, Triester Straße 114 

Telefon +43 1 4000 49056 

E-Mail susanne.leputsch@wien.gv.at 

Bio Forschung Austria 

Katrin Fuchs, BSc 

1220 Wien, Esslinger Hauptstr. 132-134 

Telefon +43 1 4000 49170 

E-Mail k.fuchs@bioforschung.at 

 

Széchenyi István Egyetem 

Mezőgazdaság- és  

Élelmiszertudományi Kar  

Dr. Vér András 

9200 Mosonmagyaróvár 

Vár tér 2. 

Telefon +36 96 566 729 

E-Mail ver.andras@sze.hu 

 

www.interreg-athu.eu/agrinaturathu/ 

http://cbc.wien/Projekte/

umwelt_nachhaltigkeit_energie/Agrinatur 

 

Fotók fentről lefelé, balról jobbra:  Susanne Leputsch, Takács Krisztina, Katrin Fuchs, Stadt Wien                Grafikai tervezés: Eva-Maria Paier 

 

Futóbogarak, vadméhek, lepkék, madarak, mezei flóra, rétregeneráció, erdészeti ismeretek 

 

Faállomány és madárpopulációk mezőgazdasági területeken és keményfás ártéri erdőkben 

 

Modern és hagyományos növényfajták termeszthetősége, terméshozamai és tápértékei 

 

a biológiai sokféleség és az ellenálló képesség támogatása érdekében, amelyet osztrák és 

magyar szakértőkkel közösen dolgoztak ki  

 

A nemzeti parki követelményekkel összhangban lévő fejlesztési elképzelések: a bioterületek 

megszüntetése vagy a biológiai sokféleséget elősegítő biogazdálkodássá fejlesztése 

 kb. 5 perces, német nyelvű, felirat: angol/magyar  

 

Konkrét gazdálkodási módszerek ajánlása a gazdálkodók számára 

 a természetközeli gazdálkodáshoz  

 

7 hírlevél 2020 és 2022 között a projekttel kapcsolatos információkkal 

a szakértőkkel folytatott projektmunkáról és a biológiai sokféleségről a bioföldeken 

 

"Kihívás, eredmények, jelentések, vélemények" 

A projekt története, átfogó kontextus, összefoglalók LUP AT/ LUP HU, idézetek szakértőktől, a 

projekttel kapcsolatos vélemények, a projekttevékenységek áttekintése 

  



Fotók fentről lefelé, balról jobbra: Takács Krisztina; térkép (Imagery ©2021 CNES / Airbus, Eurosense/Geodis Slovakia, Maxar Technologies, Map data ©2021); Takács Krisztina; Robert Eichert; Christophorus Ableidinger; Susanne Leputsch 

Mit láthatunk a földön és a levegő-

ben egy bioterületen? A nyitóren-

dezvény részeként vezetett séták és 

játékos állomások várják a családo-

kat és az érdeklődőket, hogy "kézbe 

vegyék" a dolgokat. Tapasztalja meg 

az ártéri erdők, a bioföldek, a rétek, 

a szegélyzónák és a sövények  elbű-

völő változatosságát. Tudjon meg 

többet a lobaui (Bécs) biogazdálko-

dás történetéről, jelenéről és jövőbeli 

kilátásairól.  

 

 2022.05.30. (hétfő) 10:00-14.00  

 Saltenstraße/beim "Lobauwegerl" 

parkoló 

 Információ és jelentkezés: Natio-

nalparkhaus wien-lobAU 

 Tel.: +43 1 4000-49495

 Email: nh@ma49.wien.gv.at

A kihelyezett odúkat főként a cinege és a fako-

páncs használta fészkelőhelyként. Eddig összesen 

43 fészekodút helyeztünk ki.  

2022 őszétől tovább növeljük a mesterséges fé-

szekodúk számát, hogy további fészkelőhelyeket 

biztosítsunk a madarak számára. A fészekodúk 

érdekes megfigyelési lehetőséget biztosíthatnak a 

tanösvények figyelmes látogatói számára is. 

A mosonmagyaróvári AgriNatur 

látogatói területeket a Várkertben 

és a Wittmann parkban a Széche-

nyi István Egyetem nyilvános ren-

dezvény keretében nyitja meg. A 

látogatók részt vehetnek vezetett 

túrákon a két tanösvényen és az 

AgriNatur kertben. 

Az eseményre minden természet-

barátot, minden korosztályt szere-

tettel várunk! A gyermekek számára 

speciális programokat kínálnak. 

 

 2022.06.08 (szerda) 9:30-16:00 

 SZE Mezőgazdaság- és  

Élelmiszertudományi Kar,  

Mosonmagyaróvár 

 Információ és jelentkezés:  

agrinaturathu@gmail.com 

 

A Széchenyi István Egyetem Mo-

sonmagyaróváron (HU) rendezi 

meg az AgriNatur projekt zárókon-

ferenciáját. A konferencián a két 

partnerország szakértői, kutatói és 

gyakorlati szakemberei áttekintést 

adnak a projektről, a kutatások és a 

megvalósítás eredményeiről, és fel-

vázolják a fejlesztés további lehetsé-

ges irányait. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 

 2022.06.15. (szerda) 9:00-16:00 

 SZE Mezőgazdaság- és  

Élelmiszertudományi Kar,  

Mosonmagyaróvár 

 Információ és jelentkezés:  

agrinaturathu@gmail.com 

 
 

A bécsi projektterületen a bio-

szántóföldek 2028-ban a művelt 

természetes zónába integrálódnak. 

A projektnek, a kutatási eredmé-

nyeknek és a globális fenntartható-

sági céloknak megfelelően Bécs vá-

rosa a biológiai sokféleséget előse-

gítő szántóföldi hasznosítással sze-

retné folytatni a Lobau területeinek 

művelését, és be kívánja vonni azo-

kat az oktatási feladatokba. A követ-

kező néhány évben Ausztriában és 

Európában előkészítésre és szakér-

tői megbeszélésekre kerül sor. Az 

első állandó terepi struktúrákat 

Wolfsboden területén kísérleti in-

tézkedésként már létrehoztuk, ezek 

lehetővé teszik majd az adaptív ta-

nulást. A cél továbbra is a termé-

szet, a város és a nemzeti park szá-

mára a lehető legjobb megoldás. 

 

A Széchenyi Egyetem a projekt 

eredményeit a képzések során fogja 

alkalmazni, hogy ezzel is motiválja 

a hallgatókat a környezettudatos 

gondolkodásra. Az AgriNatur ered-

ményeit hasonló témájú (természet-

alapú megoldások, karbonlábnyom 

csökkentés) új projektekben fogják 

felhasználni és továbbfejleszteni. A 

projektben megkezdett madárvédel-

mi program Mosonmagyaróvár vá-

rosi területein és a Natura 2000 

területeken folytatódik.  

 

Az őzek és a nyulak lerágták a cserjék fiatal hajtásait és kérgét. Hamarosan kiderül, hogy a bokrok a metszés, a seb-

kezelő és a védőkerítés segítségével túlélik-e. Reméljük, hogy az új helyeket a látogatók is hasonlóan jól fogadják 

majd!  

Az információs, pihenő- és játékelemeket a bécsi önkormányzat munkatársai építették Heidelinde Holzinger tájépít-

ész tervei alapján, a tereprendezéssel és az útépítéssel pedig egy céget bíztak meg. 

 

Az új "Sokszínűség mezői" 

vonzó pihenő- és játékterek, 

amelyeken a változatos mezei 

táj biológiai sokféleségéről és a 

lobaui táj történetéről kapha-

tunk tájékoztatást. A gyümölcs-

fák különleges csemegéket kí-

nálnak, valamint búvó- és sza-

porodóhelyeket a vadon élő 

állatoknak. A citromsármány, a 

tövisszúró gébics és a vörös 

vércse már elfoglalta új, sok-

színű élőhelyét. A késő ősszel a 

mezőre ültetett több mint 500 

évelő növény és fűféle tavasz-

szal, a hóolvadás után már 

növekedésnek indult.  

Ez volt a terv, de hótakaró 

nélkül a terület csalogatóan 

hatott a madarakra. Kíváncsi 

vetési varjak kapkodták el a 

zöld földlabdás növényeket az 

újonnan ültetett cserje-

ágyásokból. 

Bécs: Négy változatos pihenőhely a Saltenstraße-Brockhausengasse-Lobauwegerl és a Wiethestraße-Seefeldergasse 

sarkán lévő útvonal mentén. (AT-1220 Bécs) 

Mosonmagyaróvár: AgriNatur ökológiai-történeti tanösvény a Wittmann Parkban, AgriNatur kert és tanösvény a 

Széchenyi István Egyetem körüli Várkertben (Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.) 


