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1. Azonosító adatok 
 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
terv készítője: Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 9500 Celldömölk, Hu-
nyadi u. 55. Tel: +36-30-444-7068 
 
beruházó: Komáromi Dezső Szombathely, Maros u. 22 

 
1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősé-

ge, szakmai referenciáinak leírása 
Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 
Cím: 9500 Celldömölk, Hunyadi u. 55. Tel: +36-30-444-7068 

 
 
Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély száma: SZ-0060/2012  
 
2. Az érintett Natura 2000 terület 

 
2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 

hatással van 
 
Rába és Csörnöc-völgy (HUON20008) Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési 
Terület 
Rába (HUFH20011) Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület 
 

 
A terület státusza (megjelölendő): 
 különleges madárvédelmi terület 
 különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
 jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 
 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
különleges természetmegőrzési terület 
 kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület 
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1. ábra: Az „A” jelű vápa elhelyezkedése a Natura 2000 területen belül. 
 

 
2. ábra: A „B” jelű vápa elhelyezkedése a Natura 2000 területen belül. 
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3. ábra: A „C” jelű vápa elhelyezkedése a Natura 2000 területen belül. 

 
4. ábra: A „D” jelű vápa elhelyezkedése a Natura 2000 területen belül. 
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2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhely-típusoknak a felsorolása, 
amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 
területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

 
 

Jelölő élőhelyek Kód 

* Enyves éger (Alnus glutinosa) 
és magas kőris (Fraxinus excelsi-

or) alkotta ligeterdők (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

91E0 

Keményfás ligeterdők 
91F0 

 
1. táblázat: A beruházással érintett jelölő élőhelyek. 

 

Jelölő faj (latin név) Jelölő faj (magyar név) 

Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 

 
1. táblázat: A beruházással érintett jelölő fajok 

 
3. A beruházás 

 
3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 

meghatározása 
 
A projekt célja a Rába folyó hullámtér árvízi vízszállító képességének növelése a legkritiku-
sabb helyeken, biztosítva ezzel az érintett települések lakosságának és az ott található javaik 
védelmét az árvizekkel szemben és a jövőbeni fejlődés lehetőségét. A tervezési terület Ma-
gyarország Észak-nyugati részén, közigazgatásilag Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém 
megyében található. A fejleszteni kívánt létesítmények az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság területén a 01. 09; 01.10; 01. 13-as árvédelmi szakasz területét érintik. Jelen hatásbecslés 
a projekt elemei közül az árvízlevezető vápák 4 különböző helyszínen (Rábakecöl, Kenyeri, 
Edve, Vág) történő kialakítását vizsgálja. 
 
3.2. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott 
hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 
 
A beruházások kiterjedését és a földmunkákkal érintett területeket az 1-4. ábrákon mutatjuk 
be. 
 

 
3.3. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 

során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-
nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása 
stb.) 

A beruházások a fakivágásokkal kezdődnek 2022. augusztus végén. Az érintett vápák egy 
részén a fákat ki fogják termelni, hogy az árvíz akadály nélkül képes legyen levonulni. A ter-
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vezett vápák egyenetlenségeinek megszűntetése érdekében az ott található magaslatokat el-
bontják. Az így keletkezett anyagot vagy a vápa mélyebben fekvő részein terítik el vagy a 
Ragyogó-híd feletti töltésszakasz megerősítéséhez használják fel. A földmunkákkal érintett  
területeket a munka végeztével befüvesítik.  
 
3.4. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 

 
3.4.1. A tervezési terület térségének általános jellemzése 

 
A tervezési terület a Nyugat-Magyarországi Peremvidék tájban, ezen belül a Rába-völgy kis-
tájban helyezkedik el.  
Növényföldrajzilag a Nyugat-Dunántúl flóravidékének (PRAENORICUM) Vasi-dombvidék 
és Őrség (Castriferreicum) flórajárásához tartozik.  
Állatföldrajzi besorolás szerint az Alföld (Pannonicum) faunakörzet Kisalföld (Arrabonicum) 
faunajáráshoz tartozik. 
A Rába-völgy vegetációja sokáig őrizte természetes arculatát, de az 1800-as években kezdő-
dött folyószabályozással a Sárvár feletti szakasz természetes élőhelyei a hullámtérre szorultak 
vissza. Az erdők jelentős részét kaszálórétekké és legelőkké alakították át, majd később he-
lyükön szántóföldi gazdálkodást folytattak. A növekvő szántóterületek ellenére még napjaink-
ra is jelentős mocsárrétek és kaszálórétek maradtak fenn. A területre jellemzőek a holtágak,  
melyek néhol jó természetességű hínár- és mocsári vegetációnak adnak otthont. 
A kistáj potenciális erdőterület, kis kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószínű. A Rá-
ba partjai mentén fűz-nyár ligetek, a folyótól távolabb tölgy-kőris-szil ligetek, míg a folyó 
zátonyain bokorfüzesek a jellemző természetes élőhelyek. A holtágak és a befolyó kisvizek 
környezetében égerligetek alakultak ki. Az aktuális erdei vegetációban jelen vannak a kocsá-
nyostölgy, az akác és a nemesnyár ültetvényszerű állományai, melyek a gátakkal védett hul-
lámtéren nagy kiterjedést érnek el.  
A Rába közelében lévő ártéri erdőkben a ligeterdei fajok dominálnak (Leucojum vernum, Ga-
lanthus nivalis, Anemone ranunculoides), de a folyó mentén dealpin fajok is leereszkednek 
(Alnus incana, Peltaria alliacea, Equisetum hyemale). A kaszálórétek kiemelt növénytani 
értékei a Fritillaria meleagris, az Iris sibirica és a Gentiana pneumonanthe. 
A Rába folyó partja jelentősen terhelt invazív növényfajokkal, melyek ellen nagyon nehéz 
védekezni. Az ártéri rétek felszántása nem csak az ott élő növény- és állatfajok kipusztulását  
vonta maga után, hanem a műtrágyák bemosódásával a folyó szennyezését is. Jelentős ve-
szélyforrás a keményfás ligeterdők átalakítása kultúr- ültetvényekké.  
Összegzés: A kistáj növényzete jelentős mértékben átalakított, az aktuális erdei vegetációban 
jelen vannak az akác- és nemesnyár-ültetvények. A sík területek erdeit, rétjeit és a mocsaras 
területeket a szántóföldi művelés érdekében nagyrészt már régen kiirtották, lecsapolták és 
felszántották. Az állattartás visszaszorulása miatt a rétterületek nagy részén napjainkra szűnt 
meg a gyepgazdálkodás, a rétek helyén nagy kiterjedésű aranyvessző-állományokat és faültet-
vényeket találunk.  



 7

 
3.4.2. A tervezési terület növényzetének jellemzése 
 
A kialakításra kerülő vápák növényzete nagyrészt degradált, természeteségük rossz. Jó állapo-
tú keményfaliget fragmentumok az A jelű vápa területén vannak. A C jelű vápa területén ta-
lálható magas kőris ültetvény tartalmaz néhány keményfaliget elemet, így az is besorolható a 
91F0 élőhelykategóriába, bár az A jelű vápán lévőnél jóval degradáltabb. Az A és D helyszí-
neken találhatók még puhafaligetek, de ezek kiszáradóban vannak, degradáltak, inváziós fa-
jokkal fertőzöttek. 
 
A tervezett vápák jellemző élőhelyei: 
 
Degradált gyepek 
 
A beruházási helyszínek közül rét csak a Kenyeri községhatárban tervezett B jelű vápa terüle-
tén található. Az élőhely korábban hullámtéri mocsárrét lehetett, mely a kiszáradás és az elég-
telen kezelés miatt jelentős mértékben degradálódott. Állományalkotó a Festuca pratensis, de 
jelentős A-D értékben található meg a Dactylis glomerata is. Az alsó szintet a Poa pratensis 
uralja. Foltokban egyeduralkodó az Elymus repens. A domináns fűfajok nem tipikus növényei 
a mocsáréteknek, főleg a kiszárdt, mezofillá vált réteken válnak uralkodóvá. Az élőhely rossz 
természetességét jelzi az is, hogy a mezofil gyepek karakterfajai telesen hiányoznak az élő-
helyről. Az itt jelenlévő növények (Erigeron annuus, Galium mollugo, Trifolium repens, 
Rumex thyrsiflorus) tágtűrésűek, degradációjelzők.  
 
 
Akácosok 
 
Mindegyik beruházási helyszínen előfordulnak akácosok, de a C és D jelű vápák területén van 
jelentősebb térfoglalásuk. A beruházási területen vannak ültetett és spontán elakácosodott 
területek egyaránt. Az akáccal spontán erdősült területek fajkészlete általában gazdagabb, a 
rábakecöli beavatkozási területen pl. az ilyen spontán akáccal erdősült élőhelyen fennmarad-
tak ligeterdei elemek pl. Acer campesre, Corydalis cava, Asarum europaeum, Galanthus niva-
lis, Scilla drunensis. Itt különösen a hóvirág jelenik meg akácosokban nagy egyedszámban. A 
vági helyszínen egy pár éves akácültetvény is megtalálható, melynek növényzete főleg gyom-
fajokból áll: Poa trivialis, Arctium lappa, Echinochloa crus-gallii, Erigeron annuus, Rorippa 
sylvestris. Az akácültetvények lombkoronája egyszintes, a Robinia pseudoacacia mellett a 
szomszédos állományok fafajai közül elszórtan a Quercus robur, a Crapinus betulus és az 
Acer campestre fordul elő. A természetszerű erdőkkel körülvett állományok nagyobb mérték-
ben tartalmaznak üde erdei kísérőfajokat. A kora tavaszi fajok közül a Scilla drunensis, a 
Corydalis solida, az Anemone ranunculoides jelenik meg szórványosan az élőhelyen, míg a 
Galanthus nivalis gyakran nagyobb borításban van jelen. Utóbbi faj nitrofrekvens jellegénél 
fogva az akácosok kora tavaszi aspektusában tömegessé is válhat. A lágyszárú szint borítását 
és fajösszetételét a cserjeszint borítása is determinálja. A cserjeszint nélküli állományok alsó 
része az akác késői lombosodásának és laza lombszerkezetének következtében fényben gaz-
dag, ezekben általában a Carex brizoides nagymértékű elszaporodása figyelhető meg, mellette 
gyakran megjelenik a Stellaria holostea is. Ezekben az állományokban viszonylag kevés az 
erdei elem, gyakran a Solidago gigantea ér el jelentős borítást. A cserjeszintet általában a 
Sambucus nigra képviseli és a legtöbb akácosban magas A-D értékkel szerepel, míg a szára-
zabb termőhelyen lévő Rubus fruticosus agg. fajai itt csak kis borításban vannak jelen. A gaz-
dag cserjeszintű akácosok lágyszárú szintjében egyik faj sem ér el jelentős borítást. Itt az erdei 
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zavarástűrők (Ranunculus ficaria, Veronica sublobata) és a korábban jelzett geofiták mellett 
egyes tágtűrésű erdei kísérő fajok (Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Aegopodium po-
dagraria) is megjelennek. A Rába menti akácültetvényekben az üde talajú akácosok lágyszárú 
fajai közül ritka vagy hiányzik az Anthriscus cerefolium és a Chelidonium majus, gyakoriak 
viszont a hasonló karakterű nitrogénkedvelő gyomok (Galium aparine, Poa trivialis, Urtica 
dioica, Stellaria media, Lamium purpureum, L. maculatum). A szomszédos Kemeneshát szá-
razabb talajú akácosaiban jellemző Bromus sterilis, Anthriscus sylvestris és Ballota nigra itt 
nem jut szerephez. Mivel a hasonló termőhelyen kialakult gyertyános-tölgyesek termőhelye 
tápanyagban gazdag, az akácosok talajainak nitrogén túlkínálata a legtöbb itteni üde erdei 
kísérő faj számára elviselhető tartományba esik, sőt egyesek (Scilla drunensis, Galanthus ni-
valis) elszaporodását még elő is segíti. A fényben gazdag akácosokban egyes klonális növé-
nyek (Carex brizoides, Solidago gigantea, Urtica dioica, Galium aparine) terjedése figyelhe-
tő meg, ezekben az akácültetvényekben kevesebb az erdei kísérőfajok száma, átalakítás során 
itt a regeneráció is lassúbb. 
 
Tölgy és kőrisültetvények 
 
Az A, B, és C jelű vápák területén vannak őshonos fafajokból álló 5-8 m magas faültetvé-
nyek. Az elegyetlen ültetvények cserjeszintje az erdők kezelésétől függ. Jellemző, hogy a nem 
kezelt erdőrészletekben a Cornus sanguinea nagy borításban van jelen, mellette gyakran a 
Ligustrum vulgare, az Euonymus europaeus és a Prunus spinosa is elegyedik. A fejlett cserje-
szintű állományok lágyszárú szintje szegényes, míg a kezelt, cserjéktől megtisztítottaké gaz-
dagabb. A lágyszárú szint fajösszetételét nagymértékben meghatározza a korábbi élőhely. A 
keményfaligetek helyén (Rábakecöl) létrehozott ültetvényszerű állományokban nagyrészt 
azok kísérőfajai fennmaradnak, bár a nyári aspektusban nagyobb a zavarástűrő fajok aránya. 
A szántó vagy rét helyén (Edve) felnevelt ültetvényekben leginkább csak erdei gyomok (Pru-
nella vulgaris, Stellaria media, Urtica dioica, Galeopsis pubescens) vagy könnyen terjedő 
erdei lágyszárúak (Galium aparine, Stellaria holostea, Ranunculus ficaria, Corydalis cava, 
Carex sylvatica, Adoxa moschatellina) találhatók meg. A nyílt élőhelyek beerdősítésével lét-
rejött ültetvények természetszerű erdővé alakulása hosszú folyamat, melynek sebességét a 
szomszédos erdei élőhelyek természetessége, a termőhely hidrológiai viszonyai és a felújítás 
módja jobban meghatározza, mint a felújítás során felhasznált csemete faja. 
 
Bányagödrök 
 
A C jelű vápa nagyrészt egy korábbi kavicsbányát érint, melyet évtizedekkel ezelőtt felhagy-
tak. A felszínre került kavics miatt a termőhely nagyrészt száraz, így az erdősülése is vonta-
tottan halad. A bolygatott termőhelynek megfelelően a szárazabb részeket az akác és nemes-
nyár, míg a tavak partját a fehér fűz és a nemes nyár kolonizálta. Jelentősebb cserjeszint a 
tavak szegélyében és a bányagödrök peremén alakult ki, ezek fajai: Sambucus nigra, Cra-
tageus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus fruticosus agg. A lágyszárú szintben 
dominálnak az inváziós fajok (Calamagrostis epigeios, Solidago gigantea, Aster lanceolatus), 
mellettük főleg a degradációjelzők (Erigeron annuus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Ur-
tica dioica, Galium aparine, Bromus sterilis) vagy az üde erdei gyomok (Fallopia convolvu-
lus, Geum urbanum, Veronica hederifolia) jutnak szerephez. Egyik bányagödör peremén a 
védett Carex repens kb 10 négyzetméteres foltja is megtalálható. Az egykori bánya mélyedé-
seiben több kisebb vízfelület is kialakult. Ezek hinárnövényzete elég szegényes, főleg a szegé-
lyeken jelennek meg békalencse fajok (Lemna minor, Spirodela polyrhiza). A gyökerező szin-
tet a Myriophyllum spicatum alkotja. Egy helyen tömeges a Ranunculus circinatus, mely a 
Rába hullámterén nem ismert máshol. A tavak szegélyében kisebb nádas foltok vannak. A 
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hirtelen mélyülő part miatt mocsári növényzet csak keskeny sávban alakult ki, ezeket a Carex 
acuta, Iris pseudacorus, Galium palustre alkotja.  
 
3.5. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 
 
A tervezett fejlesztések biztosítják a lakott területek árvizek elleni védelmét, csökken a térség 
árvízi veszélyeztetettsége Az érintett települések lakóinak épített és természeti környezete 
biztonságossá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat és megvalósulhat. 
 
4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 
 
4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 

követően vagy annak következtében 
A tervezett tevékenység során a vápák központi sávjában lévő fa- és cserjefajok kivágásra 
kerülnek. A tevékenység a termőhely jelentős bolygatásával jár, így a fáktól megtisztított terü-
leteken gyomnövények és zavarástűrő növények jelennek meg, egyes fénykedvelő lágyszárú 
fajok elszaporodnak. A kivágott fák sarjait évente leszárzúzzák, hogy megakadályozzák a 
terület erdősülését. Az A jelű vápán lévő keményfaligetből, annak természetvédelmi jelentő-
sége miatt csak a 15 cm-nél kisebb törzsátmérőjű fákat távolítják el, így az élőhely fennma-
rad. A bolygatás miatt egyes lágyszárú özönfajok tömegessé válhatnak. A földmunkákkal 
érintett területen keletkező nyílt felszíneket őshonos fűfélékkel (réti csenkesz, réti ecsetpázsit) 
gyepesítik.  
 
4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 
fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató térképmellékletek-
kel 
 
4.2.1. Fajok  
 

 

Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár) 

Potenciálisan előfordul az ország valamennyi nagy tájegységén, ahol erdei vagy más fás élő-
helyek találhatók. Pontos hazai állománynagysága nem ismert, és nem is állapítható meg, mi-
vel nagyon erősen ingadozik, a fűz-nyár ligeterdőkben az árvizek miatt, másutt pedig a ren-
delkezésére álló holtfa mennyiségétől függően. Nagyszámú előfordulási helye és helyenként 
csapatos jelenléte alapján valószínű, hogy magyarországi populációja európai szempontból is 
jelentős.A skarlátbogár jelenlétét szinte minden fás élőhelytípusban sikerült kimutatni. Ezek 
többsége természetközeli zonális erdőtársulás, egy részük telepített állomány. Ez utóbbiak 
zömmel nyarasok, de fenyőtelepítések is lehetnek. Előfordul erdőnek nem tekinthető, de fákat 
is tartalmazó élőhelyeken is (például fasorokban, parkokban). Leggyakoribb a fűz-nyár liget-
erdőkben, illetve más olyan élőhelyeken, ahol a nyárfaegyedek száma magas, így például ho-
moki tölgyesekben, ahol a fehér nyár (Populus alba) gyakori elegyfa, illetve a keményfalige-
tekben, ahol a tölgy (Quercus spp.), a kőris (Fraxinus spp.) és a szil (Ulmus spp.) mellett a 
szürke (P. x canescens) és a fekete nyár (P. nigra) is gyakori. Ennek oka az, hogy a nyarasok-
ban nagyobb eséllyel hagyják a helyszínen a holtfát, illetve a nyárfák kérge alatt könnyebben 
képződik a lárvák fejlődésének megfelelő korhadékréteg. A faállomány korát illetően úgy 
tűnik, a skarlátbogár hegyvidéki erdők esetében legalább ötven-, nyarasok esetében legalább 
harmincéves állományt igényel (ilyen korú erdőkben vannak már olyan méretű elhalt fák,  
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amelyek kérge alatt megtelepedhet). IUCN besorolása veszélyeztetettség közeli (NT); hazánk-
ban védett, pénzben kifejezett értéke 5000 Ft. 
 

 
 

5. ábra: A Cucujus cinnaberinus magyarországi elterjedése (forrás: Natura 2000 fajok és 
élőhelyek Magyarországon) 

A faj érintettsége: 
 
A faj az A és D jelű vápák idős füzeket érintő részein él. Egyedszáma az élőhelyek szűkössé-
ge miatt alacsony. 
 

 
 

6. ábra: Skarlátbogár előfordulása (rózsaaszín folt) az „A” jelű vápa területén 
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7. ábra: Skarlátbogár előfordulása (rózsaaszín folt) a „D” jelű vápa területén 

 
 
4.2.2. Élőhelytípusok 
 
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 
Folyók alacsony árterén, ritkábban domb- és síkvidéki patakok mellett kialakult higrofil szál-
erdők, melyek lombkoronaszintjét elsősorban Salix- és Populus-fajok képezik. Az állomány 
minimális kiterjedése kb. 200 m2, legkisebb szélessége kb. 5-10 m. Az idegenhonos fafajok 
maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 75%. 
Állományaik általában az Alföld folyói mellett találhatók, de ritkábban dombvidéken, na-
gyobb patakok, kisebb folyók hullámterén is előfordulhatnak. Évente átlagosan 2-4 hónapon 
át kerülhetnek víz alá. Aszályos években az elárasztás elmaradhat. Fiatal öntéstalajokon (jel-
lemzően humuszos öntés, ritkábban nyers öntés, öntés réti talaj) fejlődnek, amelyekben a gya-
kori elárasztások miatt csak nyers humusz képződik. Ezt az időszakos árhullámok vagy le-
mossák, vagy pedig újabb és újabb hordalékkal terítik be. Utóbbi esetben rétegezett öntéstalaj 
jön létre. Vízgazdálkodási viszonyaik a talajvízszint magasságától, valamint a folyami horda-
lék minőségétől (durva homok, finom homok, iszapos homok, iszap) függően eltérők lehet-
nek.  
A fűz- és nyárligetek lombkoronaszintje közepesen vagy viszonylag jobban zárt (50-75 %), s 
idős korban elérheti a 20-25 m magasságot. Alsó lombkoronaszintjükben csak hézagosan for-
dulnak elő egyes alacsonyabbra növő fák. Cserjeszintjük fejlettsége alegységenként igen vál-
tozó lehet (0-80%).  
Gyepszintjük faji összetétele a hordalék minőségének és az átlagos talajvízszinttől való távol-
ság függvénye. A lágyszárú növényzet fejlettsége szintén a termőhelyi viszonyoktól függ. 
Borítása többnyire nagy, 50-90% között változik, de vannak szubnudum típusai is (pl. a gyak-
rabban elöntött folyóparti állományok). 
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Jellemző fajok:  
A Sárvár alatti, töltések között lévő Rába szakasz hullámterén két típusú előfordulása van a 
fűzlligeteknek. Egyik típus a feltöltődött holtágakban van jelen, ezek a holtágszukcesszó első 
fás élőhelye, az „igazi” fűzligetek. Ilyen állományok a rábakecöli helyszínen vannak. Sajnos 
ezek a meder mlyülésével kiszárdóban vannak, ma már csak néhány mocsári fajt (Symphytum 
officinale, Iris pseudacorus) tartalmaznak. Állományaikban főleg a gyomok (Urtica dioica, 
Stellaria media, Galium aparine) uralkodóak, de néhány geofiton fajt (Galanthus nivalis, 
Corydalis cava, Adoxa moschatelia) is tartalmaznak.  
A fűzligetek másik előfordulási helye közvetlen a Rába magaspart, ahol a füzek az áradás 
során lerakott hordalékon jelentek meg. Ezek a puhafa állományok abban a zónában 
helyezkednek el, ahol a folyó építő-romboló munkája a legjobban érvényesül. A termőhely 
viszonylag rendszeres bolygatása ugyanis konzerválja a faállományok pionír stádiumát. Ahol 
a zavarás megszűnik, ott a fűzfák is pusztulásnak indulnak, alattuk sűrű cserjeszint (Euony-
mus europaeus, Sambucus nigra, Cornus sanguinea) és keményfákból (Acer campestre, Frax-
inus pennsylvania, Acer negundo) álló 2. szint található. Aljnövényzetükben uralkodó az Ur-
tica dioica, mellettük gyakoriak még a lágyszárú özönfajok (Aster lanceolatus, Impatiens 
glandulifera, Solidago gigantea, Fallopia x bohemica), míg állományaikban néhány hegy-
ségekből leereszkedett flóraelem (Petasytes albus, Cardamine pratensis subsp. dentata, Stel-
laria nemorum, Alnus incana). Ezek a degradált folyóparti füzesek sok esetben rétek, szántók 
erdősülésével keletkeztek, így sem termőhelyileg, sem fiziognómiailag nem lehet azokat 
fűzligetnek nevezni. 
 
Hazai elterjedés: 
Folyók, patakok mentén keskeny sávban fordulnak elő, főleg hegy- és dombvidékeinken. Az 
Alföldeken a vízrendezések miatt kiterjedésük jelentős mértékben lecsökkent, a megmaradt 
állományok többnyire degradáltak, özönfajokkal fertőzöttek. 
 
Élőhely érintettsége: 
 
Az élőhely az „A” jelű vápa területén kb. 2000 m2-en, míg a „D” jelű vápa területén 6500 m2-
en érintett. AZ „A” jelű vápán a fűzligetet alkotó fák fennmaradnak, míg a „D” jelűn az élő-
helyen található fákat kivágják, így az átalakul. 
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8. ábra: A fűz-, nyár- és égerligetek hazai előfordulása (forrás: Natura 2000 fajok 
és élőhelyek Magyarországon) 

 
91F0 Keményfás ligeterdők  
 
Síkságok (kisebb kiterjedésben szélesebb dombsági völgyek, hegylábak) egykori vagy mai 
árterének magasabb szintjein kialakult jó növekedésű erdők, amelyeket Quercus robur, 
Fraxinus angustifolia (vagy F. excelsior), s mellettük számos üde lomberdei vagy ligeterdei 
fafaj alkot. Cserjeszintjük általában fejlett, gyepszintjükben üde lomberdei, ill. általános liget-
erdei fajok uralkodnak. Minimális kiterjedése kb. 400 m2. Az idegenhonos fafajok maximális 
aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen azonosítható) 75%. 
A keményfás ligeterdők a síkvidéki folyók árterének azon szintjein alakultak ki, amelyek 
egykor évi néhány hetes elöntést kaptak. A vízrendezések miatt az elöntés ma már igen ritka, 
általában az egykor nyilván nedvesebb állományok szárazodása figyelhető meg (ezek lomb-
szintje még kb. az eredeti képet idézi, de a talajban és a gyepszint fajösszetételében már 
szembetűnő változások mutathatók ki). Az egykori állományok kis erekkel, holtágakkal át-
szőttek, nedvesebb foltokkal és helyenként szárazabb hátakkal is mozaikosak voltak. A mai 
ármentett oldalon, erdészeti kezelés alatt álló állományok termőhelye jóval egységesebb, nin-
csenek vizes mélyedések, és az egykori erek feliszapolódtak, ill. részben elzárták őket. 
Előfordulhatnak dombvidékek patakjainak, kisebb folyóinak szélesebb völgyeiben is, ahol 
régen égerligetekkel is érintkezhettek.  
Különleges esetben égerlápokból kiemelkedő magasabb szinteken ill. homokterületek mé-
lyebben fekvő részein (nem mai ártereken) is létrejöhetnek kisebb állományai. 
Talajviszonyaikra jellemző, hogy öntés eredetű talajaik később a barna erdőtalajok irányába 
továbbfejlődtek (pl. öntés erdőtalaj, réti erdőtalaj). Az állományok növekedését döntően meg-
határozza az egykori hordalékrétegek minősége és rétegzettsége, illetve a vízellátottság (ma 
ritka az elöntés, inkább csak a folyók szintjével együtt mozgó talajvízből kapilláris vízemelés, 
jellemző így az időszakos és állandó vízhatás). 
Jó vagy kiváló növekedésű állományok (helyenként 40 m magas fákkal, idősebb korra a leg-
rosszabb termőhelyen is elérik a 25 m-es magasságot); a természetközeli foltokon strukturált, 
árnyaló fajokban gazdag lombszintekkel. Az idős foltokon vastag (1 m feletti átmérőjű) fa-
egyedek is megfigyelhetők. A cserjeszint általában erős, magas. A gyepszint kialakulását, 
borításának nagyságát döntően a fényviszonyok alakítják ki, tág határok között mozoghat, de 
gyakoribb a fejlett gyepszint. Az erdészetileg kezelt állományokból a többszintesség általában 
hiányzik, ezek rendkívül erősen magas cserjések lehetnek. Egyes alföldi képviselőikben igen 
magas a vadállomány, ezeknél 1-1,5 m magassági a nagyvad minden ágat kirág (=üres, átlát-
ható sáv alakul ki). 
Jellemző fajok: Természetes körülmények között fafajokban gazdag élőhely, a mai állomá-
nyok nagy részében 1-2 fafaj (főleg a kocsányos tölgy és a magyar kőris) dominál, az elegyfa-
jok száma és borítása is kicsi. A lombszintben uralkodó fajok lehetnek: Quercus robur, 
Fraxinus angustifolia, F. excelsior – de dominanciájuk nagyrészt az egyoldalú erdészeti keze-
lés eredménye. Az érintetlenebb foltokon nagyobb számban előfordulhatnak: Ulmus minor, U. 
laevis, Acer campestre, Populus alba – e fajok a felső lombszintbe is felnőhetnek. A nedve-
sebb részeken szálanként Salix alba, S. fragilis fordulhat elő, ritkább további elegyfák lehet-
nek: U. glabra, Carpinus betulus, Tilia cordata. A kisebb termetű fafajok közt felbukkan: 
Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Padus avium (Prunus padus), Alnus incana. Egyes állomá-
nyokban adventív fajok is megtalálhatók (pl. Robinia pseudo-acacia, Juglans nigra, Ailanthus 
altissima, Fraxinus pennsylvanica), illetve néhol erdészeti betelepítés miatt a tölgyeket a Qu-
ercus cerris képviseli. Helyenként nem egyértelmű, hogy egyes fafajok (főleg: Tilia spp., 
Acer spp.) erdészeti telepítésből, vagy őshonosan fordulnak elő. 
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A cserjeszint általános fajai: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, a Dunától K-re Acer 
tataricum (néha az alsó lombszintekbe is felkúszik). degradáltabb részeken Crataegus mo-
nogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra, a nagy termetű fajok közül ritkábban előkerül még 
a Corylus avellana, Cornus mas, Crataegus oxyacantha (C. laevigata), Viburnum opulus, 
Frangula alnus. (Gyakran az előbb felsorolt fafajok fiatal egyedei is nagy tömegben alkotják 
a cserjeszintet). További, kisebb termetű fajok: Ligustrum vulgare, helyenként (Dél-Dunántúl) 
Lonicera caprifolium – de a felsoroltakon kívül számos más cserjefaj is előfordulhat, főleg 
szegély helyzetben. Jelentős lehet a liánok szerepe (pl. Hedera helix, Clematis vitalba), töme-
gességüket a fényviszonyok határozzák meg. 
A gyepszint általában gazdag, bár borítását az árnyalás erősen befolyásolhatja. Tömeges, ill. 
gyakori fajai nagyjából megegyeznek az üde lomberdők, különösen az alföldi gyertyános-
tölgyesek típusalkotóival (pl. Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Galium odoratum, 
Polygonatum latifolium, Circaea lutetiana). Gyakori a szép kora tavaszi aszpektus (Corydalis 
spp., Anemone spp., Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Scilla bifolia agg., Isopyrum thalic-
troides). A bolygatottabb állományokban (ilyenből van a több!) sokszor erőteljes gyomosodás 
figyelhető meg (pl. Urtica dioica, Parietaria officinalis, Humulus lupulus, Alliaria petiolata, 
Galium aparine), leginkább a nyári aszpektusban. Az inkább ligeterdei fajok gyakran csak 
színezők (pl. Cucubalus baccifer, Stachys sylvatica, Carex remota, C. brizoides, sőt nagyobb 
tarackos sások is).  
Egyes helyeken számos kimondottan montán elem is előfordul bennük (pl. Asarum europa-
eum, Ranunculus lanuginosus, Melica uniflora, Galeobdolon luteum agg.). A D-Dunántúlon 
számos szubmediterrán faj ide is behúzódik (pl. Ruscus aculeatus, Tamus communis, Hellebo-
rus odorus). 
Jó természeteségű keményfaliget az „A” jelű vápa területén található. Itt a középkorú állo-
mányban főleg a kocsányos tölgy uralkodó, de mellette megjelenik a magyar kőris is. Az erdő 
cserjeszintje gyér a Cornus sanguinea és a Ligustrum vulgare említhető. Aljnövényzetében 
tavasszal tömegesek a geofitonok (Anemone ranunculoides, Galanthus nivalis, Corydalis ca-
va, Asarum europaeum, Adoxa moshatelia, Stelaria holostea, Gagea lutea). A fennmaradt 
keményfaliget folt környezet elégé degradált, ezért a szomszédos élőhelyekről több inváziós 
(Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea) és degradációjelző (Chaerophyllum temulum, 
Urtica dioica, Anthriscus sylvestris) faj is megjent, rontva az élőhely természetességét. 
A „C” jelű vápán lévő állomány egy középkorú magas kőris ültetvény, néhány elegyfajjal, 
melynek aljnövényzetében pár keményfaligetre jellemző lágyszárúfaj (Stellaria holostea, 
Corydalis cava, Gagea lutea, Anemone ranunculoides) található meg.  
 
Hazai elterjedés: 
Elsősorban nagyobb folyóink mentén fordul elő, nagyobb állományai a Duna, a Tisza, a Drá-
va és a Rába mellett találhatók meg, különösen jó állapotúak a szigetközi keményfaligetek. A 
talajvízszint süllyedése miatt a Duna és a Dráva menti állományok egy része napjainkban 
gyertyános-tölgyesekké alakult át. Az ország egyéb területein nagyon fragmentális előfordu-
lású. 
 
Az élőhely érintettsége:  
 
Keményfaliget az „A” és a „C” jelű vápák területén fordul elő. Az előbbiben 2500 m2, míg az 
utóbbiban 1 ha kiterjedésben található meg. Az „A” jelű vápa területén lévő állományból a 15 
cm-nél kisebb törzsátmérőjű fákat vágják ki, míg a „C” jelűben lévő keményfaligeteket a 
munkák nem fogják érinteni. 
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25 ábra: A keményfás ligeterdők magyarországi elterjedése (forrás: Natura 2000 fajok és 
élőhelyek Magyarországon) 

 
9. ábra: Közösségi jelentőségű élőhelyek előfordulása az „A” jelű vápa 

területén 
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10. ábra: Keményfaliget (rózsaszín folt) előfordulása a „C” jelű vápa 
területén. Pirossal és zöldel jelölve a földmunkával érintett területek, míg 

sráfozva a fakivágással érintett területek. 

 

8. ábra: Fűzliget előfordulása a „D” jelű vápa területén.  
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4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fa-

jok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 
 
4.3.1. Fajok 
 

Jelölő faj (latin név) Jelölő faj (magyar név) A hatások becsült mértéke 

Cucubajus cinnaberinus skarlátbogár csekély mértékű 

 
A beruházás a skarlátbogárra csekély mértékben van hatással. Az idős fűzfák kivágása azon-
ban a „D” jelű vápa területén az élőhelyét megszűnteti, mintegy 5000 m2-en. Az „A” jelű vá-
pán lévő idős fűzfákat nem vágják ki.  
 
4.3.2.Élőhelytípusok 
 

Jelölő élőhelyek Kód Várható/becsült hatás 

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas 
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
91E0 Kismértékű-megszüntető 

Keményfás ligeterdők 
 91F0 Kismértékű-zavaró  

 

Az „A” jelű vápán lévő keményfaligeteket érinti fakivágás, így ott a talajfelszín bolygatásával 
kell számolni. Mivel a keményfaligetek itt a vápa kialakítása után nyílt területekkel fognak 
érintkezni, szegélyhatással kell számolni, ami az élőhelyre betelepülő fénykedvelő fajok ter-
jedésében fog megnyilvánulni. Várhatóan 4-5 m szélességben a keményfaliget állapota rom-
lani fog. A „C” jelű vápán lévő keményfaligetekre nem lesz hatással a beruházás. 
Fűzligetek tekintetében a „D” jelű vápán kell számolni az élőhely csökkenésével, itt ugyanis a 
fűzligetek a vápa két végén helyezkednek el, így az árvíz hatékony levezetésének érdekében 
azokat ki kell vágni. Helyükön inváziós lágyszárú állományok, degradált gyepek fognak létre-
jönni.  
 
 
4.3.3 A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 
állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

Jelölő faj (latin név) Jelölő faj (magyar név) egyedsűrűség Érintett terület 
nagysága  

Cucubajus cinnaberinus skarlátbogár 10-50 példány 5000 m” 

 
 

4.3.4. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 

A Rába és Csörnöc-völgy és a Rába Natura 2000 területen belül lévő erdők a holtfához kötő-
dő rovarfajok védelme tekintetében kiemelkedő fontosságúak. 



 18

 
Cucubajus cinnaberinus  
 
A nőstény a kéreg alatt rakja le petéit késő tavasszal és kora nyáron. A lárvák őszig gyorsan 
növekednek, majd áttelelnek. Tavasztól augusztusig már lassabban fejlődnek, végül elérik 
végleges nagyságukat. A bábozódás augusztusban történik a korhadékszemcsékből épített 
ovális gyűrű alakú bábkamrában. A bábállapot időtartama nagyjából tíz nap, de laboratórium-
ban hat-hét nap is lehet. Az imágó tíz-húsz perc alatt kibújik a bábból, teljes kiszíneződése 
azonban további két hetet vesz igénybe. A kérgen nem képes átrágni magát, ezért repedések-
hez vagy a kéreg széléhez mászik, és ott hagyja el a kéreg alatti teret. Az imágó ősszel nagyon 
ritkán repül, de a bábozódás helyét elhagyva az elhalt fák magasabb, ezért szárazabb (árvíztől 
kevésbé fenyegetett) részeire vonul telelni. Az egyedek szerepe kicsi a faj védelme tekinteté-
ben. Az idős fűzfaegyedek kellenek szaporodásához, ezért azok megóvása a faj szempontjából 
kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 
 
4.3.5. A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái 
szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy 
fokozottan védett besorolás stb.) 

 
Faj IUCN 

Vörös 
könyv 

Berni 
Egyezmény 

EU 
élőhelyvédel
mi irányelv 

EU CITES Hazai 
védettség 

Cucubajus cin-
naberinus 

- + Annex II. - védett 

 
 
4.3.6. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai 
közösségi állományához képest 

 
Faj az érintett Natura 2000 

terület állományához 
képest 

hazai állományához 
képest 

európai közösségi 
állományához képest 

Cucubajus cinnabe-
rinus 

Jelentéktelen Jelentéktelen jelentéktelen 

 
 
4.3.7. Az élőhelytípusok ritkasága 
 

Élőhelytípus helyi regionális európai 
közösségi 

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ritka ritka gyakori 

Keményfás ligeterdők 
 

ritka 
közepesen 

ritka 
közepesen ritka 
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4.3.8. A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulá-

sához képest 
 

Élőhelytípus 

a terület aránya az 
összes előforduláshoz 
képest (HUON20008 

Natura 2000 site) 

a terület aránya az 
összes előforduláshoz 
képest (összes hazai 

Natura 2000 site) 

* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas 
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta liget-
erdők (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

0,18% jelentéktelen 

Keményfás ligeterdők 
 

0,32% jelentéktelen 

 

4.3.9. Az élőhelytípus ellenállóképessége külső behatásokkal szemben 

91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae -  
Általában könnyen regenerálódik. A propagulumforrás távolsága a vízgyűjtő esetében több 
kilométer is lehet, melyet vízi- és szárazföldi madarak, emlősök is terjeszthetik. A 
karakterfajok igen leromlott állományokban is túlélhetnek. Fajaik gyorsan, inváziószerűen 
(akár 1-2 év alatt) képesek meghódítani a rendelkezésükre álló alkalmas teret. A regenerációt 
korlátozza a termőhely állapotára vonatkozóan a terület elöntések hatására való magasodása, a 
tájhasználat: közvetlen part menti nyaralók pontszennyezése, a kialakított betonpart és az 
élőhely teljes kiszáradása, a rossz vízgazdálkodás. Az állományok belső dinamikájára 
általában jellemző, hogy tápanyag feldúsulás hatására bizonyos fajok (Urtica, Solidago, stb.) 
vegetatív szaporodás sebességének mértéke és / vagy tömegprodukciója növekszik.  
 

Keményfás ligeterdők 
A nagyobb folyók mentén kialakult klímazonális társulásokat magába foglaló közösségi jelen-
tőségű élőhely. Klímazonális jellegéből adódóan nehezen regenerálódó, de specialista fajok-
ban és fajok közti kapcsolatokban gazdag élőhely. Emiatt a társulásalkotó fajok jelenléte ese-
tében a társulás elég ellenálló a zavarásnak, de folyamatos zavarás esetén a specialista fajok 
eltűnnek. A társulásalkotó fajok sérülése esetén azonban nagyon sérülékennyé válik ez az 
élőhely. A specialista fajok persze érzékenyek a zavarásra, ezek hamar eltűnnek az élőhelyről. 
Összegezve: a társulás gerincét alkotó társulásalkotó fajok jól ellenállnak a zavarásnak, de a 
specialista fajok nagyon érzékenyek a zavarásra, ezért az élőhely könnyen eljellegtelenedik. 

 

9. A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott 
ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése 

A Rába és Csörnöc-völgy és Rába Natura 2000 pSCI területek összekapcsolódnak és a Rába 
folyó hazai szakaszát teljesen lefedik. két Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területtel 
érintkezik, illetve összeköti őket. Ökológiai folyosóként funkcionál a képen található alábbi 
területekkel:  

Pinka (HUON 20006) 

Őrség (HUON 20018) 

Szigetköz (HUFH30004) 
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A Rába és Csörnöc-völgy, valamint a Rába Natura 2000 pSCI terület hosszan elhúzódó, 
vonalas elhelyezkedésű, mely a fent említett Natura 2000 területeket köti össze. A szóban 
forgó site hasonló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek alapján került kijelölésre, 
valamennyi a folyómenti vegetáció és fauna megőrzését szolgálja. Mivel az ökológiai 
folyosók zavartalan működése rendkívül sérülékeny a nyomvonalas létesítményekkel és 
mezőgazdasági területekkel részben jelentősen érintett tájban, az egymást összekötő 
természetes és természetközeli élőhelyeket tartalmazó zöldfolyosók megőrzésének 
kiemelkedő jelentősége van. A tervezési területen lévőkhöz hasonló élőhelyek az érintkező 
Natura 2000 területek közül, csak a szigetközin fordulnak elő. 

 
6. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

 
 
6.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 

(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából) 
 
6.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok 

leírása 
 
A javasolt megoldások nem jelentenek jelentős anyagi ráfordítást, inkább emberi odafigyelést 
igényelnek, ezért egyszerűen megvalósíthatók. 
 
 
 
7. A megvalósítás indokai 
 
A vápák kialakításának indoka a jövőben várható szélsőséges árhullámok keletkezése a Rába 
folyó hullámterén. A legújabb kutatások fényében kialakított mértékadó árvízszinteknek a 
folyó árvízvédelmi töltései már több helyen nem felelnek meg, így szükség van az árvizek 
hatékonyabb levezetésére.   
 
7.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése 
 
A projekt átfogó célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási esemé-
nyek káros hatásainak csökkentése. A tervezett fejlesztések biztosítják a lakott területek árvi-
zek elleni védelmét, csökken a térség árvízi veszélyeztetettsége Az érintett települések lakói-
nak épített és természeti környezete biztonságossá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat és 
megvalósulhat. 

 
7.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 
valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 
 

 társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentő-
ségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

  emberi egészség vagy élet védelme 
  a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
  a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
 a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 
     jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
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8. A kedvezőtlen hatások mérséklése 
 

1. Munkaterület nagyságának minimalizálása 
2. Gyors munkavégzés, zavarás minimalizálása 
3. Munkavégzéskor az időbeli korlátozás betartása  
4. Érzékeny- és Natura 2000 jelölő élőhelyek kímélete (keményfaligetek az „A” és „C” je-

lű vápákon) 
5. Meglévő vegetációs egységek felhasználása, így a regeneráció elősegítése 
6. A vápák  területén lévő holtfák és kivágott idős fák egy részének a szomszédos erdőkben 

történő elhelyezése.  
 
9. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
 
Mivel a tervezett tevékenység nem jár jelentős hatással jelölő élőhelyre vagy fajra, így kom-
penzációs intézkedésekre nincs szükség. 
A beruházó a munkálatok során érintett élőhelyek regenerációját – az Őrségi Nemzeti Park és 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságokkal egyeztetve - megfelelő kezeléssel elősegíti. 
 
 
 
 

 
                                                                                      Mesterházy Attila 




