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TERMÉSZETBARÁT GYEPGAZDÁLKODÁS - Uniós támogatással - A BELSÔBÁRÁNDI-LÖSZVÖLGYBEN
Miért éppen a Belsôbárándi-löszvölgy?

Európai viszonylatban is kiemelkedô természetvédelmi értéket
képviselnek a magyarországi természetközeli gyepterületek, köztük
a Belsôbárándi-löszvölgy is. Fenntartásuk, gazdag élôviláguk megôrzése továbbra is a használat módján múlik.

A Dinnyés-Kajtori-csatorna mentén,
Seregélyes és Belsôbáránd között
húzódó völgy a rég letûnt korok növényés állatvilágának ôrzôje, a táj egykori
képének élô múzeuma.

Miért fontosak az Európai Uniónak is
egyes gyepterületeink?
A gyepek amellett, hogy szénát adnak legelô állatainknak, változatos
élôvilág otthonai. A hazai száraz gyepek egyes típusai hazánktól
nyugatabbra és északabbra már nem fordulnak elô. Ezek számtalan,
hazánkban, sôt Európa szerte is ritka, érzékeny, veszélyeztetett faj
élôhelyei. Különleges figyelem övezi a kizárólag hazánkban élô
„pannonikumokat“.

Melyek az élôvilág szempontjából
legértékesebb gyepterületek?
Azok a területek, amelyek emberemlékezet óta nem
voltak felszántva, sosem láttak mûtrágyát, vetômagkeveréket. Közülük is kiemelkednek azok, amelyeket manapság is a hagyományoknak megfelelô
módszerekkel kezelnek: kaszálnak, illetve juhval,
marhával, lóval, kecskével legeltetnek.

A Mezôföld lösztábláinak óriási kiterjedésû szántói között csak elvétve
bukkanhatunk ilyen ereklyékre. Itt egy
4m2 nagyságú gyepfoltban akár 40
különbözô növényfajt is megtalálhatunk.
A völgyoldalak sztyepprétjein, mindössze 14 hektáron több mint 200 ôshonos
növényfaj tenyészik. Ez a fajgazdagság
országos, sôt európai viszonylatban is
kimagasló!

sárga billegetô
Motacilla flava

csillagôszirózsa · Aster amellus

tátorján · Crambe tataria

A gazdag flóra és fauna számos védett fajt is rejt. Él itt például tátorján, szártalan csüdfû, csillagôszirózsa, szennyes ínfû, erdei
szellôrózsa, szürkés ördögszem, fehér gólya, hantmadár.

Célunk: a tájnak megfelelô, hagyományos gyephasználat újjáélesztése!

Gyephasznosítás, gazdálkodás: összhangban a természettel

Az uniós irányelvekkel összhangban a mezôgazdasági támogatások hangsúlya fokozatosan át kell, hogy kerüljön az intenzív
mezôgazdálkodásról az extenzívre. Ehhez a folyamathoz kívánunk hozzájárulni Európai Uniós pályázati forráson alapuló projektünkkel is. A 600 hektárt lefedô 6 mintaterület egyike a Belsôbárándi-löszvölgy területe.

Projektünk keretében 2006 és 2009 között az alábbi munkálatok folynak a Belsôbárándi-löszvölgyben:

Az özöngyomokat kézi motoros bozótvágóval szorítjuk vissza. 
A levágott növényi részeket eltávolítjuk a területrôl.

A gazdálkodói és természetvédelmi együttmûködést még inkább elôsegíti, hogy a
terület része lett a Natura 2000 európai ökológiai hálózatnak.

A juhok szabályozott legeltetése érdekében mobil villany
pásztor rendszert telepítünk.

Vértesboglári-gyepek

Nagydorogi Szenes-legelô

Natura 2000:

Tószegi-legelô

Leányvári-löszvölgy

A szomszédos szántókról gyomok terjednek, mûtrágya és vegyszerek szivárognak 
a gyepre. Ezért a szántó gyeppel szomszédos sávján füves védôzónát alakítunk ki.

elônyös a gazdálkodónak, elônyös a természetnek

Darányi-borókás

Seregélyes
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www.natura.2000.hu

“Pannon gyepek élôhelykezelése Magyarországon”projekt: www.grasshabit.hu
Szívesen vesszük a projekttel, a Natura 2000 hálózattal és az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokkal
kapcsolatos kérdéseit:



Belsôbáránd

A hálózat célja az eltûnéssel fenyegetett természetes élôhelytípusok és a
hozzájuk kapcsolódó fajok megôrzése,
megfelelô területkezeléssel és természetkímélô gazdálkodási formák
európai uniós ösztönzésével.

fehér gólya
Ciconia ciconia



Belsôbárándi-löszvölgy

A völgytalpi gyepeket traktoros fûkaszával tartjuk karban.

A különbözô gyephasználati módok hatásait tudományos módszerekkel követjük
nyomon. Ezt a célt szolgálják a területen látható, a legelést, kaszálást kizáró elkerítések is. Segítségükkel lehet összehasonlítani a kezelt és a kezeletlen gyepeket.

A magyarországi Natura 2000 hálózat
zöld levelibéka · Hyla arborea

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata
(a projekt irányítója): telefon: 06 1 412 50 90, www.ttsz.hu, www.mme.hu,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a projekt partnere): telefon: 06 1 391 46 36, www.dinpi.hu
Készült az Európai Közösség LIFE pénzügyi támogatásának segítségével.

