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TERMÉSZETBARÁT GYEPGAZDÁLKODÁS - Uniós támogatással - VÉRTESBOGLÁR HATÁRÁBAN
Miért éppen a Vértesboglári-gyepek?

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

A parlagi sas hazánktól nyugatra már egyáltalán nem fordul elô, a
Vértesben viszont több mint egy évszázada bizonyítottan költ. Egyik
fontos táplálékállata az ürge, amely a Vértesboglári-gyepek jellegzetes
állata. Amennyiben e védett rágcsálónak a legelô juhnyájak kellôen
rövid füvû gyepet biztosítanak, stabil létszámú populációt tud fenntartani.

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?

A gyepen folyó hagyományos, legeltetô
gazdálkodás tehát hozzájárul a parlagi sas
fennmaradásához is.

ürge · Citellus citellus

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.

parlagi sas · Aquila heliaca

Gyephasznosítás, gazdálkodás: összhangban a természettel
Projektünk keretében 2006 és 2009 között az alábbi munkálatok folynak Vértesbogláron:

Az ezredforduló tájékán felhagytak a legeltetéssel, s a terület teljesen becserjésedett. A cserjéket traktor elejére függesztett szárzúzó géppel vágtuk 
le, elszórt bokorfoltokat hagyva. A tájidegen fafajok és újra felnövô cserjék
rendszeres visszaszorítását kézi motoros bozótvágógéppel biztosítjuk.

Célunk: a tájnak megfelelô, hagyományos gyephasználat újjáélesztése!
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 Vértesboglári-gyepek területe.



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

2006 óta kétszáz racka legeli a területet, ami azonban még mindig kevés az
egész gyep megfelelô karbantartásához. Ezért tenyészjerkék vásárlásával
duplájára növeljük a nyájat.

Vértesboglári-gyepek
Belsôbárándi-löszvölgy

Nagydorogi Szenes-legelô

Natura 2000:

Tószegi-legelô

Leányvári-löszvölgy

A juhállomány folyamatos ellátása érdekében
hodályt újítunk fel és állítunk üzembe, valamint 
juhász alkalmazásához járulunk hozzá.

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



Szár

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

búbos banka
Upupa epops

A gyepbe vágott földutakat megszüntetjük, és 
szükség szerint segítjük
visszagyepesedésüket.

A különbözô gyephasználati módok hatásait tudományos módszerrel 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

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,
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány: www.provertes.hu

Készült az Európai Közösség LIFE pénzügyi támogatásának segítségével.

