
Érdemes együtt gondolkodni. Ezt 

igazolta az AgriNatur AT-HU pro-

jekt tavaly tavasszal tartott első 

workshopja. A résztvevők elkötele-

zetten csatlakoztak, és magukkal 

hozták ambiciózus elképzeléseiket. 

Örömmel várjuk, hogy egy még 

nem megszokott úton új ismerete-

ket szerezzünk és vitas-

sunk meg a szakterüle-

tekről, és további fon-

tos lépéseket tegyünk. Önt 

is várjuk, hogy csatla-

kozzon ehhez a munká-

hoz! 

Az AgriNatur projekt keretében 

végzett közös munka kezdetén 

mindenekelőtt a következő kérdé-

sek merültek fel: Milyen munka-

módszert lehet alkalmazni egy 

ennyire sokrétű témánál? Me-

lyek a jövőképes opciók a bio-

gazdálkodás vagy a városközeli 

mezőgazdaság számára? 

Hogyan lehet megőrizni egy 

nemzeti parkot és más érté-

kes területeket, hogyan lehet 

általában az ökológiai 

értékeket megőrizni? A 

kihívások komolyak, és 

a területek kihasználá-

sa, a klímaváltozás vagy 

a társadalmi fejlődés 

csak erősítik a nyomást. 

Az AgriNatur projekt keretében 

történő határon átnyúló együttmű-

ködés a megfelelő megoldásokat 

keresi. Sokak tudására, tapasztala-

tára és közös munkájára alapozva 

egy olyan stratégiát igyekszünk 

kidolgozni, amely elfogadott, ha-

tékony és fenntartható. 

A múlt év májusában megtartott el-

ső workshop nagyon jó indítás volt, 

a virtuális AgriNatur meetingek pe-

dig további lehetőséget kínálnak a 

bekapcsolódásra és az alkotásban 

való részvételre. További lehetősé-

gek is lesznek a munkába való be-

kapcsolódásra – erről a későbbiek 

folyamán tájékoztatjuk Önöket. 

„A Donau-

Auen Nemzeti 

Park az ott 

élő fajok és az 

élőhelyek sok-

félesége alap-

ján nemzeti és 

n emze t k ö z i 

j e len tő ségű , 

természetvé-

delmi oltalom alatt álló területté 

nyilvánított terület. Ebből adódik a 

kötelezettség és a felelősség, hogy 

ezt a sokféleséget kutassák, meg-

tartsák és támogassák. A nemzeti 

park területének 75%-án beavatko-

zás nélküli, rétekre jellemző a fejlő-

dés, a megfelelő ökoszisztéma-

összetétellel. 

A területek 25%-át gondozó intéz-

kedésekkel tartják meg és fejlesztik 

azzal a céllal, hogy ezt a speciális 

élőhely- és faj-sokféleséget   ne 

csak megtartsák, hanem javítsák is. 

A rétek és az ártéri száraz terüle-

tek gazdálkodása ezt a célt követi, 

a szántók művelését pedig ennek a 

célnak rendelik alá.  

Az AgriNatur projekttel a nemzeti 

parkban ennek a felelősségnek 

tesznek eleget az ökológiai, termé-

szetvédelmi célú és a biodiverzitást 

elősegítő szántóműveléssel. A ka-

pott eredmények és megvalósítási 

lépések útmutatóként szolgálnak a 

diverzitást támogató gazdálkodás-

hoz.  

Az állati táplálék-hálózatokra  és a 

városközeli élelmiszerellátási lehe-

tőségekre  gyakorolt pozitív hatá-

sok képezik majd a nemzeti park 

zóna Külterület  - különleges szán-

tóterületként való jövőbeli élőhely-

besorolását.” 
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A szántóföldi madárfajok a költési 

időszakban nagymértékben függe-

nek a mezőgazdasági művelési 

módtól. Az utóbbi évtizedekben a 

mezőgazdaság intenzívebbé válása 

folytán azonban madárvédelmi 

szempontból problémássá váltak 

ezek a fajok. A Lobau művelt terü-

leteken élő fajainak ornitológiai je-

lentőségének meghatározása érde-

kében 2020 áprilisában egy kétéves 

monitoring kezdődik. 

A fotón látható színpompás bogár a 

Carabus scheidleri, egy Bécsben 

természetvédelmi oltalom alatt álló 

nagy futóbogár. Férgekkel és kárte-

vőkkel táplálkozik, ezért hasznos. A 

XIX. század elején a bécsi gabona-

táblákon még tömegesen fordult elő 

a szalmakévék alatt. A Lobauban az 

ártéri erdők széleinek vastag aljnö-

vényzetében él, ahol ma már csak 

elszórtan vándorol a mezőkre. 

A jól csengő tudomá-

nyos nevű Ujjaslevelű ve-

ronika, azaz Veronica triphyllos 

egy homokos, száraz területeken 

élő kis növény. A mezei növények szá-

mára nem jelent konkurenciát, a tél után 

mélykéken tündöklő fénysugár, kitűnő táplá-

lékforrás a vadméhek és hangyák számára. 
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„A nemzeti parkok elkötelezettek a 

vadon védelme iránt, ami Közép-

Európában különösen fontos és ne-

héz is egyszerre. A Hohe Tauern 

(Magas-Tauern) és a Neusiedlersee 

(Fertő-tó) esetében a határterülete-

ken megvan az átmenet a tradicio-

nális, fenntartható hasznosítás felé, 

amely bizonyítottan hozzájárul a 

biológiai sokféleséghez és ezért az 

IUCN (Természetvédelmi Világszö-

vetség) által is elfogadott a nemzeti 

park teljes területének akár egyne-

gyedén. Ez természetvédelmi és ag-

ro-ökológiai szempontból egyaránt 

nagyon aktuális téma. Az osztrák-

magyar kutatási projektnek is ez 

ösztönzője.” 

2019-ben 8 lobaui földterületen, 2 

időpontban került sor a szántóföldi 

növényvilág felvételére a Reichelt & 

Wilmanns által bővített Braun-

Blanquet skála szerint. Összesen 75 

szántóföldi gyomnövény fajt sike-

rült meghatározni, ezek közül 2 a 

veszélyeztetett fajok listáján szere-

pel Bécsben. 

A rétregenerációs területeken 2019-

ben növényzet-felméréseket végeztek 

a 2013-ban újra bevetett mezők fejlő-

désének ellenőrzésére. Az derült ki, 

hogy a neofitákat, mint pl. az arany-

vesszőt, sikerült visszaszorítani, és a 

rétek a kívánt irányba fejlődtek. 

A vadméheket négyféle szántóföldi 

területen (rozs, őszi búza , új burgo-

nya, zöld borsó) és egyéb kiválasztott 

területeken (gyepes parlag, félszáraz 

gyep, különleges helyek) monitoroz-

ták. A méhfaunát összesen 12 napon 

keresztül egy rovarháló segítségével 

gyűjtötte össze félkvantitatív módon 

egy négy főből álló csapat. Ennek so-

rán mindegyik mintaterületről már-

ciustól augusztusig, bejárásonként 2 - 

3 órán keresztül gyűjtöttek mintát. A 

terület 158 méhfajjal nagyon fajgaz-

dagnak mutatkozott. E fajoknak csak 

kevesebb mint egyharmadát lehetett 

kimutatni közvetlenül a szántóföldön, 

ezért sürgősen intézkedéseket kell 

hozni a biodiverzitás növelésére. 

A nappali lepkéknek nektár- és 

hernyótáplálék-növényekre van 

szükségek. Ezért jó bioindikátorai 

az élőhelyek ökológiai minőségének. 

Az AgriNatur projekt keretében a 

biomezőkön és mezőszéleken vég-

zett összehasonlító vizsgálatukra 

kerül sor. 2019-ben a mezőszéleken 

nagyobb faj- és egyedgazdagság 

volt megfigyelhető. 

Az AgriNatur projekt keretében a fu-

tóbogarakat bio-szántóföldeken, táb-

laszéleken, ugarokon és száraz réte-

ken vizsgálják. Kártevőkkel táplálkoz-

nak, és jó indikátorai a természetvé-

delmi értéknek. Ez 2019-ben az uga-

rokon volt a legmagasabb, amit a 

száraz rétek, a táblaszélek és a bio-

szántóföldek követtek. 

Fiatal zoológusként a 80-as évek 

elején a szántóföldeken élő futóbo-

garakat kutattam a nemzeti park 

mai Lobau részében, amely az egy-

ko r i  Donau -Auen  b i o t ó p -

mozaikjába ágyazódik. A biológiai-

lag művelt táblákon érdekes, és 

részben ritka agrobiont fajok (a 

mezőgazdasági közösségek nagy 

dominanciával jelentkező vezérfa-

jai) fordultak elő. 

A 90-es években több vizsgálat is 

pontosította a fajokban gazdag, 

szántóföldre jel lemző agro-

biodiverzitás képét. Ezért meg va-

gyok győződve róla, hogy a biogaz-

dálkodás feladása a nemzeti park-

ban a fajok számának jelentős 

csökkenését eredményezné. 

Az Erdész Munkacsoport fő felada-

ta az AgriNatur AT-HU projekt ke-

retében a „területi erdészek helyis-

meretének és tapasztalati tudásá-

nak feljegyzése” a nemzeti park er-

dészeti hivatalánál Lobauban. A cél 

egy új javaslat kidolgozása a nem-

zeti parkhoz tartozó területek 2028. 

utáni besorolására, az illetékes és 

helyismerettel rendelkező területi 

vezetők szemszögéből. A natúrzóna 

növelésére kell törekedni. 


