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Abstract 

The Rábaköz (HUFH20001) Natura 2000 site was designated in 2004; its area 
measures 5973 hectares in 32 municipalities. The site is composed of 9 bigger 
blocks and several smaller fragments. Geographically it is inhomogeneous, partly 
lying on lower gravel bench of the West-Hungarian Borderland (Nyugat-
magyarországi-peremvidék), and partly on the higher floodplain of the Little 
Hungarian Plain (Kisalföld) macroregions. Its western part was originally 
covered by closed forests with Turkey-oak and hornbeam-oak, significant part of 
the recent settlements being still surrounded by greater forest blocks. For the 
eastern part a high proportion of hardwood alluvial forests is typical. These 
microregions were for long time one of the botanically least disclosed areas in 
Hungary. Their intensive research began in the second half of the 1990s, raising 
awareness of the botanic peculiarities and values of the area; this research 
justified the appointment of the recent Rábaköz Natura 2000 site. On the Natura 
2000 site two entire vegetation mappings have been conducted in the years 2005 
and 2015; on a scale of 1:10 000. Habitat types (according to the Hungarian “Á-
NÉR” categories), naturalness-degradation values, typical species and potential 
threats were recorded for each habitat patches. Based on these surveys, the site 
is covered by nature-like or secondary habitats to an extent of 55-45%. 86% of the 
area is covered by forests or other tree-dominated habitats. Turkey oak forests 
have a proportion of 25.6%, these are the largest closed plain oak forest blocks in 
Hungary. Hornbeam – sessile oak forests are present (2.5%) in the western part 
of the area. Hardwood alluvial forests occupy a significant part along the rivers 
Répce and Kis-Rába (12.2%). Stands dominated by alien tree species are also 
extensive, pine and black locust plantations account for altogether 16.0%. 
Secondary forests and tree groups (mainly young oak stands) cover 12.2% . 

Wet grasslands occupy only 0.3%, among them rich fens are of outstanding 
importance to nature conservation. Rich fens can be found in the wet basin near 
Ebergőc settlement (discovered in 2004), with several fen associations and several 
protected plant species. The Molinion-meadows near Nemeskér and Gyóró are 
also valuable. Dry and semi-dry grasslands (2.7%) are mainly represented by 
Festuca rubra hay meadows. Salt steppes of country-wide outstanding value are 
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situated south of Iván village. The secondary grasslands (including dry and wet 
types, ca. 7%) were formed by the abandonment of earlier pastures and 
ploughlands. Agricultural habitats and other artificial habitats occupy only a 
minor part (<3%) of the Natura 2000 site. 

Among the invasive species present in the area, only the Black locust (Robinia 
pseudoacacia) causes severe conservational problems. The species constitutes 
monotonous, planted stands. Beside the intentional planting it often appears 
spontaneously spreading from neighbouring areas; it also may step out with its 
root suckers. On some spots spreading of the Tree of heaven (Ailanthus altissima) 
and False indigo-bush (Amorpha fruticosa) can be noticed. Apart from alluvial 
soils in the east, the area is not favorable for the Giant goldenrod (Solidago 
gigantea); it is present only at few localities. On some river banks the spread of 
Cutleaf (Rudbeckia laciniata) is significant in the tall-herb vegetation. 

Nearly exactly the half of the Natura 2000 site (2993 ha, 50.11%) can be classified 
as a habitat of community interest. In the case of appropriate management 
several other stands may transform into habitats of community interest within a 
few decades; thus, their proportion could be increased to ca. 80%. Natural 
associations are threatened by human influence (mainly management of forests) 
to greater, and the change of environmental factors (e.g. desiccation) to a lesser 
extent. Schematic forest management and abandonment or radical 
intensification of pasture and meadow management are important potential 
threats. 

Bevezető 

A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2000-ben indította el a védett 
természeti területek szisztematikus botanikai monitorozását. A területek 
többségén természetesen előtte is folytak kutatások, de az elindított program 
előnye, hogy meghatározott időszakonként egységes módszertannal és egységes 
tartalommal készülnek el a területek felmérései. A program keretében minden 
védett területnek elkészül az 1:10 000 léptékű élőhelytérképe, illetve az egyes 
élőhelyfoltok természetességi értékelése. Az adatokból készülő szöveges 
jelentések tartalmazzák a területeken előforduló élőhelyek részletes leírását, a 
jellemző fajokat és az élőhelyekre vonatkozó természetvédelmi kezelési 
javaslatokat. Az élőhely-térképezés mellett folyamatosan történik a védett és az 
inváziós növényfajok térképezése. A program összehangolása a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszerrel és a Fertő–Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság egyéb kutatási programjaival megtörtént, így elkerülhető, hogy egy-
egy terület felmérése több program keretében is megtörténjen. 

A Natura 2000 területek kihirdetése a program felülvizsgálatát tette szükségessé, 
de szerencsés módon ez elsősorban a monitorozandó területek kiterjesztését és a 
szöveges dokumentáció tartalmát érintette, az adatgyűjtés módszertanát nem 
kellett módosítani. Jelen tanulmányban a Rábaköz kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület (Natura 2000 terület) élőhely-térképezési munkáinak 
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összefoglalását, valamint a gyűjtött adatok, illetve a területen tapasztalt 
változások értékelését tartalmazza. 

 
1. ábra: A Rábaköz (HUFH20001) Natura 2000 terület áttekintő térképe 

Anyag és módszer 

A Natura 2000 terület lehatárolása 

A 275/2004 (X. 8) kormányrendelet értelmében a Rábaköz (HUFH20001) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület besorolást kapott a Natura 2000 
hálózatban. A terület kiterjedése 5973 ha, 32 község határát érinti 
(Agyagosszergény, Babót, Beled, Bogyoszló, Cirák, Csánig, Csáfordjánosfa, Csér, 
Dénesfa, Fertőd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Gyóró, Himod, Hövej, Iván, 
Kapuvár, Kisfalud, Lövő, Mihályi, Nemeskér, Nick, Pusztacsalád, Rábakecöl, 
Répcelak, Répceszemere, Röjtökmuzsaj, Simaság, Sopronkövesd, Szárföld, Újkér 
és Veszkény), döntő része Győr-Moson-Sopron megyében fekszik, néhány 
holtágtöredék pedig Vas megyében. A Natura 2000 terület kilenc nagyobb 
(100 ha-t meghaladó kiterjedésű) különálló tömbből, számos kisebb 
fragmentumból, valamint (vízfolyások mentén elnyúlva) több km hosszú, keskeny 
sávból áll (1. ábra). A Natura 2000 terület szélső pontjai nyugat–keleti irányban 
mintegy 38 km, észak–déli irányban mintegy 20 km távolságban helyezkednek el 
egymástól. 
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A vizsgált területen két országos jelentőségű védett természeti terület található, 
mindkettő 2012-ben nyerte el a védettséget: 

• Ebergőci-láprét Természetvédelmi Terület – 7/2012. (II. 21.) VM rendelet 
• Iváni-szikesek Természetvédelmi Terület – 9/2012. (II. 21.) VM rendelet 

Természetföldrajzi és geológiai jellemzés 

A Rábaköz Natura 2000 terület természetföldrajzilag inhomogén: részben a 
Nyugat-magyarországi-peremvidék többé-kevésbé homogén alacsony 
dombvidékén (főleg a Répce-síkon, északi részén kis kiterjedésben az Ikva-síkon), 
illetve a Kisalföldön (főleg a Kapuvári-síkon, csekély mértékben a Hanságban) 
helyezkedik el. 

A Répce-síkra az országhatártól északi és keleti irányban fokozatos 
magasságcsökkenés jellemző, északon az Ikva-sík keskenyebb sávjába, majd a 
Fertő–Hanság-medence síkjába, illetve keleten a Kapuvári-síkba olvad bele. 
Délről és délkeletről a Rábca és a Rába völgye képezi a terület természetes 
határát. Az átlagos tengerszint feletti magasság a táj nyugati részén 190 m 
(Kövesdi-erdő), keleti részén 120 m (Hövej). A domborzat mellett az edafikus 
tényezők nyugat–kelet irányú változása is megfigyelhető: a dombvidék nyugati 
részén löszön kialakult termékeny talajok jellemzőek, míg keletebbre egyre 
inkább a felszínre kerül az Ős-Rába rendszer savanyú kavicstakarója, amelyen 
rossz termőképességű ún. cseri talajok alakultak ki. Ezek a fokozatos változások 
a vegetáció képének változásaiban is nyomon követhetőek. A terület belsejében, 
ahol a cseri talajok dominálnak, tájspecifikus, fajszegény, jellegében valamelyest 
a mészkerülő tölgyesekre emlékeztető cseres-kocsánytalan tölgyesek jöttek létre. 
A táj nyugati peremén ezek az erdők a termőhelyi adottságok javulásával 
párhuzamosan már gyertyánostölgyesre emlékeztető jegyeket viselnek, keleten 
és délen pedig felváltják őket a Répce ligeterdei. A terület egésze eredetileg erdős 
táj, amely még ma is megőrizte egységes jellegét, a települések jelentős része még 
ma is „irtásfalu” jellegű, azaz nagyobb erdőtömbök veszik körül őket. A Natura 
2000 hálózatba több nagy cseres-tölgyes jellegű erdőtömb került be a kistájról, a 
mélyebb fekvésű területek között különlegességek az Ebergőc, valamint a 
Nemeskér melletti lápos területek. 

A Kapuvári-sík magasártéri medencesíkság, átlagos tengerszint feletti 
magassága a táj északi részén 115 m, déli részén 130 m. Legmagasabb pontja 
Répcelak mellett található, a kistáj délnyugati sarkában, innen észak és kelet felé 
fokozatos magasságcsökkenés jellemző, majd fokozatosan beleolvad a Hanság és 
a Csornai-sík alacsony fekvésű területeibe. A Rába csak délnyugaton érinti a 
kistájat egy 17 km-es szakasz erejéig. A felszín tagolatlanságát csak a sűrű 
csatornahálózat, továbbá a Répce, a Kis-Rába és a Kardos-ér természetes medre 
szakítja meg. A kistáj edafikus tulajdonságai többé-kevésbé homogének, a folyók 
öntésein kialakult erdőtalajok jellemzőek, az Ős-Rába rendszer savanyú 
kavicstakarója – melyen kevésbé termékeny, cseri jellegű talajok alakultak ki – 
csak a környező dombvidékekkel érintkező sávban és egyes hátas részeken 
bukkan a felszínre. A tájra eredetileg jelentős erdőborítás volt jellemző, ma nagy 
része mezőgazdasági művelés alatt áll. A máig fennmaradt erdők a folyók menti 
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ligeterdők származékai, főleg keményfás ligeterdők. A terület északi és középső 
részén a Babóti- és a Petlendi-erdő tömbje a Rábaköz Natura 2000 terület része, 
illetve összes természetszerű vízfolyásának keskeny kísérő sávja szintén a Natura 
2000 hálózat részét képezi. 

Éghajlat 

A Natura 2000 területre a mérsékelt kontinentális klíma jellemző, amelyben a 
síkság és a dombvidék elemei keverednek: a terület nyugati részén mérsékelten 
hűvös és mérsékelten humid, a keleti részén mérsékelten hűvös és mérsékelten 
arid klíma uralkodik. Az Alföld igazi kontinentális klímájához képest itt 
intenzívebb szél, magasabb páratartalom, több csapadék és kevesebb napsütés 
jellemző. A napsütéses órák száma 1850–1950, a nyári évnegyed sokéves átlagban 
720–740 óra, a téli pedig 185 óra napsütést kap. Az évi középhőmérséklet 9,5–
10,0 °C, a vegetációs időszak középhőmérséklete pedig 15,5–16,2 °C között 
változik. A januári középhőmérséklet –1 °C, a júniusi 20 °C (2. ábra). 

 

 
2. ábra: A havi középhőmérséklet alakulása sokéves átlagban (Kapuvár, 1971–2004)  

(forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

Az évi csapadék mennyisége 560–640 mm (nyugaton több), a legcsapadékosabb 
hónap a június, emellett egy novemberi másodmaximum figyelhető meg (3. ábra). 
A hótakarós napok száma 40–45. A fagymentes időszak a területen április 15. és 
október 22. közé esik, hossza átlagosan 190 nap. Az uralkodó szélirány az északi, 
északnyugati. 

A klimatikus összhatás ábrázolására alkalmas Walter-diagramok alapján a 
Natura 2000 terület nyugati pereme már közelebb áll a gyertyános-tölgyes 
klímaövhöz, míg keleti része egyértelműen a zárt tölgyes (cseres-kocsánytalan 
tölgyes) klímaövbe sorolható (4. ábra). 
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3. ábra: A havi csapadékösszeg alakulása sokéves átlagban (Kapuvár, 1971–2004)  

(forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

4. ábra: Kapuvár (balra) és Sopronhorpács (jobbra) Walter-diagramjai  
(az alapadatok forrása: Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

Hidrológiai viszonyok 

A Natura 2000 terület egésze a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Fontos 
vízfolyásai a Rába, a Rábca és a Répce, kisebb felszíni vizei az Ikva, a Kis-Rába, a 
Kardos-ér és a Vámház-ér. A táj legnagyobb folyója, a Rába csak délen, 
Répcelaknál érinti a térséget, de a korábbi földtörténeti korokban a táj földrajzi 
jellemzőinek kialakulásában nagy szerepet játszott. Közepes vízhozama 35 m3/s, 
vízjárása alpi jellegű. A Répce osztrák területről érkezik hazánkba, nagyrészt 
szabályozott, 5–10 m széles, átlagosan 1 m mély mederben folyik, közepes 
vízhozama 5 m3/s, vízjárása alpi jellegű. Az Ikva ugyancsak Ausztriából érkezik, 
a Soproni-medence és a nyugat-magyarországi kavicstakaró vizeit vezeti a 
Hansági-főcsatornába; sekély, 3–4 m széles medre jórészt szabályozott, közepes 
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vízhozama 1,5–2 m3/s, vízjárása alpi jellegű. A vastag üledéktakarónak 
köszönhetően a Kisalföldön és peremén jelentős a rétegvízkészlet. A terület 
talajvízviszonyairól általánosságban elmondható, hogy a felszínközeli rétegek az 
alattuk elterülő vízzáró agyagréteg és a cementált kavicsréteg agyagtartalma 
miatt kevés talajvizet tartalmaznak. Jelentős talajvízkészlet főleg a felső 
pannóniai homokos rétegekben található. 

Talajtan 

A terület nyugati felében (Répce-sík) nehezen málló, talajképzésre kevéssé 
alkalmas alapkőzeten alakultak ki a mai táj természetvédelmi és gazdasági 
szempontból is különleges talajai, az ún. cseri talajok. Cseri talaj alatt különböző 
kavicsos váztalajokat értünk (pl. gyengén cementált kavicsos váztalaj, gyengén 
podzolosodó barna erdőtalaj, pszeudoglejes barna erdőtalaj), amelyek általában 
egy porhullásból származó, vékony, tápanyagban szegény, savanyú feltalajból és 
az alatta található, gyakran cementált, agyagos, víz- és gyökérzáró kvarckavics 
alapkőzetből állnak. A terület legnyugatabbi peremén végbement jelentősebb 
löszlerakódás lényegesen jobb termőképességű agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok kialakulását tette lehetővé. A vízfolyások mentén, illetve a Répce 
egykori öntésterületein réti talajokat és réti öntéstalajokat találunk. Iván mellett 
néhány kisebb foltban, zárványként ékelődnek a réti talajok közé az ún. iváni 
szikesek réti szolonyec talajai. 

A keleti részre (Kapuvári-sík) túlnyomórészt a réti, öntés erdő- és humuszos 
öntéstalajok jellemzők, amelyek az alluviális üledékeken keletkeztek. A 
hordalékkúp üledékeken, ahol ez a finom folyami üledék részben vagy teljesen 
hiányzik, cseri jellegű agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatóak. Ezek a 
talajok a felszínhez közeli összecementált, savanyú kavicsréteg miatt sekély 
termőrétegűek, szélsőségesen kedvezőtlen vízgazdálkodásúak, erősen savanyú 
kémhatásúak. A réti talajok vályog vagy agyagos vályog mechanikai 
összetételűek, kémhatásuk változó mértékben savanyú, szénsavas meszet nem 
tartalmaznak, jó termőképességűek, ennek megfelelően nagy részüket 
mezőgazdasági művelésbe fogták. 

Tájtörténeti összegzés 

A Natura 2000 terület nyugati része (Répce-sík) a Röjtöki-Nagy-erdő néven 
ismert egykor összefüggő erdőség máig fennmaradt részében található. Az első 
írásos emlékek, amelyek a vizsgált terület tágabb környezetében erdőről tesznek 
említést 1275-ből és 1416-ból származnak. Az első megbízható ábrázolás az I. 
katonai felmérés (1785) térképei között, és a hozzájuk készített leírásokban 
található. A térségbeli települések irtásfalu jellege szembetűnő, 
áthatolhatatlannak tűnő erdőségek választják el őket egymástól. Ez a 
tájszerkezet az erdőterület csökkenésének ellenére a mai napig fennmaradt. 
Csertölgyről (Quercus cerris) – amely ma a legnagyobb arányban előforduló 
állományalkotó fafaj – nincs említés, de akkoriban valószínűleg nem 
különböztették meg az egyes tölgyfajokat. 
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A III. katonai felmérés 1880-ból származó térképei már arról tudósítanak, hogy a 
Röjtöki-Nagy-erdő Fertőszentmiklós és Röjtökmuzsaj közötti részét kiirtották, 
helyét szántók és legelők foglalják el. Az 1891-ből származó első üzemtervből 
megbízható írásos adatokat nyerhetünk a Röjtöki-Nagy-erdő fennmaradt 
részeinek további történetéről. Fontos információ, hogy a cser- és az egyéb 
tölgyek aránya 50-50% volt, ami a 20. század 30-as éveitől az egyéb fafajok – mint 
a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és az erdeifenyő (Pinus sylvestris) – 
megjelenésével párhuzamosan folyamatosan csökkent, mígnem elérte a mai 
arányokat. Ez az akkori gazdálkodási rendszerrel magyarázható, ami rövid, 40 
éves vágásfordulókkal, nagy tarvágásokkal, sarjaztatásos felújítással elsősorban 
tűzifatermelésre szakosodott. Ezek a körülmények kedveztek az egyéb tölgyeknél 
jóval igénytelenebb csertölgy térhódításának. A használatnak megfelelően 1891 
és 1964 között a legidősebb állományok legfeljebb 40 évesek vagy ennél is 
fiatalabbak voltak. A két világháború között szinte az egész Nagy-erdőt tarra 
vágták, a mostani tölgyesek között emiatt kevés az idős állomány. 

A Répce és Kis-Rába melletti ligeterdőket valamivel magasabb vágáskorral 
kezelték, de az erdei legeltetés és a sarjaztatás itt is jelentős volt. 

Az alternatív használati módok, amelyek ma már teljesen eltűntek, a korábbi 
évszázadokban nagy terhelést jelentettek az erdőkre. Ilyenek voltak a kaszálás, 
az avargyűjtés, a kavics- és homokbányák, de mindenekelőtt az erdei legeltetés. 
A Röjtöki-Nagy-erdőre vonatkozó adatok alapján 650 ha-ra 24 000 állat jutott, 
utóbbiak alatt sertés, szarvasmarha és juh egyaránt értendő. Az ilyen mértékű 
legeltetésnek, amely 1820-ig volt gyakorlat a területen, a lágy szárú növényzetre 
és a természetes felújulásra való hatása ismert. Emellett az évszázadokon át tartó 
avargyűjtés miatti tápanyagkivonás valószínűleg tovább rontotta az egyébként 
is rossz termőképességű, savanyú erdőtalajokat. 

A vadászat az utóbbi évszázadok erdőhasználatának fontos eleme volt. A 
vadászerdőkben az egyéb használati módok csak olyan mértékben voltak 
megengedettek, ami a vadállományt nem zavarja. Ennek ellenére nagyon kevés 
nagyvad, inkább apróvad vadászata volt a jellemző. Ellentétben a mai 
gyakorlattal, ami főleg vaddisznó (Sus scrofa) és a gímszarvas (Cervus elaphus) 
vadászatára specializálódott. A vadlétszám igen nagy, az erdőre gyakorolt hatása 
az egykori legeltetéssel lenne leginkább összehasonlítható, bár természetesen 
nem olyan mértékű. 

Az 1950-es években elkezdődött egy erdősítési folyamat, amelynek során a rossz 
minőségű szántókat és legelőket – többnyire akáccal és erdeifenyővel – 
újraerdősítették. Ezzel párhuzamosan az erdőélés megváltozott formái, a mai 
erdőgazdálkodás hosszabb vágásfordulói, alakították ki az erdők mai képét 

A Natura 2000 terület kisalföldi peremén (Kapuvári-sík) nagyjából hasonló 
folyamatok zajlottak le. A magasártéri részeket eredetileg teljes egészében 
erdőségek borították. Ezek ártéri keményfaligetek, illetve (kisebb részben) 
puhafás állományok lehettek. Az erdőket az I. katonai felmérés időszakában 
(1785) extenzíven hasznosították, például tűzifa beszerzésére és erdei 
legeltetésre. Utóbbira engednek következtetni a térképen a Hövej és Himod 
térségében megfigyelhető nagyobb tisztások. Kisfalud körül jelentősebb 
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kiterjedésű fás legelőket, szórt faállományokat láthatunk. A folyókat erre az 
időpontra már részlegesen szabályozták, erre a Kis-Rába részben mesterséges 
medre és malomcsatornája utal. 

A II. katonai felmérés térképe az 1860-as években a nagy erdőterületek 
felszakadozásáról tudósít. A Kisfaludtól északra húzódó egykori erdő eltűnt, 
helyét szántók és legelők foglalták el. Jelentősen megnőtt a Hövej és Himod körüli 
irtásföldek területe, míg a megmaradt erdőtömbben több, bizonnyal legeltetett 
gyep (pl. Sziget Wiese) jött létre. Babóttól délre Homok és Faluhely néven jöttek 
létre irtásterületek. A kiterjedt legelőgazdálkodásra utal több kiterjedt, szórtan 
fás terület is. 

A III. katonai felmérés 1880-ból származó térképe az előzőtől nem túlságosan 
eltérő állapotot rögzít, de további kismértékű erdőterület-csökkenés azért 
megfigyelhető. A legelőgazdálkodás továbbra is fennmaradt, erre a térkép „H” 
(Heide = legelő) jelzéseiből következtethetünk. Kisebb foltokon a „W” (Wiese = 
rét) jelzés arra utal, hogy némi rétgazdálkodás is zajlott. Megjegyzésre érdemes, 
hogy az 1880-ig eltelt száz évben a környező községek belterülete kevéssé 
növekedett, alig változott. 

Az 1920-as évek katonai térképén a terület addigi legerdőtlenebb állapotát 
láthatjuk. Eltűnt a Hövej és Kapuvár közötti egykori Kapuvári-erdő, helyét az 
Iharos-major körüli szántók vették át. A térképen már a kis erdőtömbök pontos 
határai is nyomon követhetők, ezek részben egyértelműen azonosíthatók a ma is 
meglévő erdőfragmentumokkal. Az 1980–1990-es évekre a rét- és legelőterületek 
kivétel nélkül megszűntek. Gyepek már csak keskeny sávokban, pl. gátakon, 
szegélyekben vannak, helyüket szántók vették át és általánossá vált a nagytáblás 
szántószerkezet. 

A terület botanikai kutatásának története 

A Rábaköz – Sopron és a Fertő közelsége, illetve utóbb ismertté vált komoly 
botanikai értékei ellenére – hosszú ideig az egyik legkevésbé feltárt területnek 
számított Magyarországon. A Sopron megyei klasszikus flóraművekben és 
dolgozatokban (GOMBOCZ 1906, KÁRPÁTI 1935, 1938, 1958) alig találunk adatot a 
területről (a kevés korabeli adat a terület északi széléről, pl. Vitnyéd térségéből 
származik), és a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeiben is 
elenyésző számú gyűjtött anyag található a Rábaközből. A flórakutatás a 
második világháború után sem pörgött fel érezhetően. CSAPODY (1975) fertői 
monográfiája szintén főleg a terület északi pereméről közöl néhány adatot, de 
JEANPLONG (1956, 1958, 1972, 1983, 1991, 1999) dolgozataiban már több olyan 
fontos faj előfordulásáról tudósít a területről, amelyek a Nyugat-Dunántúl és a 
Kisalföld közötti átmeneti sáv jellegzetességei. A cseri talajok tölgyeseinek 
növénycönológiai értékelése során CSAPODY (1974) Iván környéki felmérésekre is 
sort kerített, valamint ebben az időszakban többen (CSAPODY 1963, KOMLÓS 1975) 
foglalkoztak a térségbeli erdők történetével, bár elég csekély botanikai 
kitekintéssel. Az 1980-as években KEVEY (1987, 1989) kutatott néhány 
peremterületen. 
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A Rábaköz intenzív botanikai kutatása az 1990-es évek második felében 
kezdődött, ennek során korán felismertük, hogy az addig keveset vizsgált, főleg 
erdőkkel borított terület a vártnál sokkal értékesebb. E kutatások hívták fel a 
figyelmet a Rábaköz botanikai sajátosságaira és értékeire, s ezek a kutatások 
támasztották alá a térségbeli Natura 2000 területek kijelölésének indokoltságát. 
A kezdeti felmérések florisztikai jellegűek voltak, a ritka és védett fajok 
előfordulásainak gyűjtését célozták (KIRÁLY & KIRÁLY 2000), de ezt hamar követte 
a terület növényföldrajzi viszonyainak beható elemzése (KIRÁLY et al. 2007, 
KIRÁLY & KIRÁLY 2006, 2008). A recens felmérések egyik kiemelkedő eredménye 
volt az országos szinten is páratlan Ebergőci-láprét felfedezése, valamint az Iván 
környéki szikesek vizsgálata (KESZEI 2000), s mindkettőt gyorsan sikerült védetté 
is nyilvánítani. A terület vegetációjának vizsgálata a Mihályi és Röjtökmuzsaj 
térségében fekvő 5×5 km-es NBMR-négyzetek térképezésével kezdődött (KIRÁLY 
et al 2001, KIRÁLY & TAKÁCS 2002), és több cönológiai felvétel szerepel a térségből 
KEVEY (2008) erdőmonográfiájában is. A 2004-ben kijelölt Natura 2000 terület első 
teljes körű vegetációtérképezése 2005-ben történt (KIRÁLY & TAKÁCS 2005), majd 
ennek ismétlése 2015-ben (KIRÁLY 2015) zajlott le. A Natura 2000 hálózatba jelölt 
területrészeken kívül számos egyéb térségbeli botanikai érték ismert, amelyek 
feltárása és dokumentálása jelenleg is zajlik. 

A vegetációtérképezés módszertana 

A Rábaköz Natura 2000 területen eddig két teljes vegetációtérképezés zajlott le, 
2005-ben és 2015-ben. Mindkét felmérés során alapvetően a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvében (TAKÁCS & MOLNÁR 2009) 
megadott módszertant követtük. A felmérés során légifotó segítségével 
lehatároltuk a homogénnek tekinthető foltokat, majd a terepi bejárás során 
elkészítettük a jellemzésüket. A térképezés léptéke 1 : 10 000, így a legkisebb 
térképezendő folt átmérője 10 m. A bejárás során rögzítettük a foltra jellemző 
élőhelytípust (ÁNÉR), a természetességi–degradáltsági értéket, a jellemző 
fajokat és az esetleges veszélyeztető tényezőket, illetve egyéb megjegyzéseket. 
Az élőhelytípusokat 2005-ben az akkor elfogadott ÁNÉR 1997 (FEKETE et al. 1997), 
2015-ben pedig az ÁNÉR 2011 (BÖLÖNI et al. 2011) kategóriarendszere alapján 
adtuk meg; a két rendszer eltérései miatt azonban nehezen értékelhetők a 
vegetációs változások. A természetességi–degradáltsági értékelés során mindkét 
alkalommal SEREGÉLYES & S. CSOMÓS (1995) módosított skáláját (TAKÁCS & 

MOLNÁR 2009) alkalmaztuk. A terepi bejárás után az adatok feldolgozását és 
adatbázisba rendezését ESRI ArcGIS szoftverrel végeztük.  
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Eredmények 

A Rábaköz Natura 2000 területen előforduló élőhelytípusok jellemzése 

Fátlan élőhelyek 

Fragmentális mocsári növényzet vízpartokon (ÁNÉR: BA) 

Szalagszerű, több gyorsan egymásra következő növényzeti egységet alkotó 
sávok. Maguk a vizek, amelyek természetes vízfolyások, de szabályozottak (pl. 
Répce, Kardos-ér, Vámház-ér) nem túl fajgazdagok, néhány hínárfajjal. A 
szegélyben keskeny sásos vagy békabuzogányos húzódik, majd egy általában 
rendszeresen kaszált gát következik. 

Már a 18. századi térképek is hasonló, egyenes vízfolyásokról tanúskodnak. Mára 
a szegélynövényzet erősen jellegtelenné vált (kivéve néhol a Répce mentén). A 
rendszeres kaszálás és medertisztítás miatt különösebb természetes 
szukcesszióra nincs lehetőség. Növénytani és állattani szempontból is fontos 
élőhelyek, magaskórós, sásos, cserjés mozaikok kialakulását legalább néhol 
lehetővé kellene tenni. 

Jellemző növényfajok: 

Potamogeton crispus, Elodea canadensis (gyökerező hínárfajok), Sparganium 
erectum, Glyceria maxima, Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, 
Polygonum hydropiper, Carex riparia (partszegélyben), Arrhenatherum 
elatius, Symphytum officinale, Linaria vulgaris, Bromus inermis (gátak 
gyepjeiben), Salix purpurea, Alnus glutinosa (cserjésedő partokon). 

Nem zsombékoló magassásrétek (ÁNÉR: B5) 

Kötött talajú, mély fekvésű területeken kialakuló, más nyílt társulásokkal 
mozaikos magassásosok, mocsári jellegű kísérőfajokkal, amelyek a Natura 2000 
terület nyugati részén jelennek meg apró, erdők közé zárt fragmentumok 
formájában. A kisszámú, jellegtelen állomány nagy része más társulások felé 
átmeneti jellegű. Meglehetősen stabil társulások, gyakran vadjárta helyeken, 
dagonyákon alakulnak ki, ahol a kötött talajok és a gyakori elöntések miatt 
nagyon lassú a szukcesszió. Becserjésedésük csak kiszáradásuk esetén indul meg. 
Beerdősíteni semmiképpen sem szabad őket, esetleges vízrendezésük (pl. 
lecsapoló árok) sem megengedett. Egyes állományaikba kis kiterjedésű 
iszapnövényfoltok illeszkednek, amelyekben több ritka, védett faj fordul elő. 

Jellemző növényfajok: 

Carex vulpina, Carex vesicaria, Carex gracilis, Typhoides arundinacea, 
Juncus effusus, Juncus inflexus (társulásalkotók), Alopecurus pratensis, 
Phragmites australis, Ranunculus flammula, Potentilla anserina, Agrostis 
canina, Eleocharis uniglumis, Juncus conglomeratus, Typhoides arundinacea, 
Glyceria fluitans, Galium palustre, Holcus lanatus, Centaurium erythraea, 
Juncus atratus (jellemző kísérők), Peplis portula, Gratiola officinalis, Elatine 
alsinastrum (iszapos felszíneken). 
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Meszes láprétek, rétlápok (ÁNÉR: D1) 

Az Ebergőci-láprét jelentős részét borító élőhelytípus. A területen átmeneti 
jellegű a kékperjés kiszáradó láprétek felé, illetve cserjésedik. Az élőhelytípusban 
előforduló társulások a Schoenetum nigricantis és degradátumai, illetve 
átmeneteik a kékperjés rétek felé. Lassú cserjésedés és nádasodás jellemzi, de 
mivel még ma is jó vízellátottságú, így nincs különösebb veszélyben. Biztosítani 
kellene a terület továbbra is jó vízellátását, illetve hosszabb távon meg kell oldani 
legalább kétévente történő lekaszálását, és a széna kihordását a területről. 

Jellemző növényfajok: 

Molinia coerulea, Succisa pratensis, Carex davalliana, Carex panicea, Carex 
flacca, Iris sibirica, Galium boreale, Angelica sylvestris, Lysimachia vulgaris, 
Deschampsia caespitosa, Eupatorium cannabinum, Selinum carvifolia, 
Caltha palustris, Valeriana dioica, Achillea millefolium, Lotus siliquosus, 
Dactylorhiza incarnata, Pimpinella major, Lycnis flos-cuculi, Carex hostiana, 
Potentilla erecta, Schoenus nigricans, Carex appropinquata, Salix cinerea. 

 

 
5. ábra: Az Ebergőci-láprét üde lápréti része, elszórt fűzcserjéssel 

Fotó: TAKÁCS GÁBOR 

Kékperjés rétek (ÁNÉR: D2) 

Főleg patakvölgyek lefolyástalan vagy pangóvizes termőhelyeinek felhagyott 
vagy csak ritkán kezelt kaszálórétjein található meg. Ezeken a termőhelyeken a 
víz csak ritkán emelkedik a talajszint fölé. Domináns a kékperje (Molinia coerulea 
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agg.), mellette viszonylag kevés faj jut szerephez, de azok többnyire a védett vagy 
a ritka lágyszárúak közül kerülnek ki. 

A Natura 2000 területen két fragmentális, átalakulóban lévő, de értékes foltja 
ismert, az egyik nemeskéri réten, a másik pedig a dénesfai legelő szélén. 
Töredékesen az ebergőci réten is megfigyelhető, de az ottani 
állománykomplexumot összességében inkább a D1 (üde lápréti) kategóriába 
soroltuk. Az élőhelytípusban előforduló társulás a Succiso-Molinietum, illetve 
átmenetei az üde láprétek és mocsárrétek felé. A meglévő foltokat lassú 
cserjésedés és nádasodás jellemzi, s mivel romló a vízellátottságuk, ezért további 
átalakulás, jellegtelenedés fenyegeti. Biztosítani kellene a területek megfelelő 
vízellátását, illetve hosszabb távon meg kell oldani legalább kétévente történő 
lekaszálását, és a széna kihordását a területről. 

Jellemző növényfajok: 

Molinia coerulea, Salix cinerea, Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, 
Potentilla erecta, Selinum carvifolia, Calamagrostis canescens, Deschampsia 
caespitosa, Dianthus superbus, Frangula alnus, Gratiola officinalis, Juncus 
atratus, Gentiana pneumonanthe. 

Franciaperjés rétek (ÁNÉR: E1) 

Kaszálással fenntartott félszáraz vagy üde gyepek, amelyek hosszú extenzív 
használat után meglehetősen fajgazdagok, változatosak. Állományaikban a 
nagyobb méretű fűfélék a meghatározók, mellettük számos kétszikű faj 
jelentkezik kísérőként. A területen jellemzően leromlott, kisebb parcellák 
találhatóak, amelyek csak erőltetetten tipizálhatók (Pastinaco-
Arrhenatheretum), esetleg egy (kisebb foltokon megjelenő) természetszerű és egy 
közepesen leromlott (homogén, fajszegény, talán felülvetett) csoportra oszthatók. 

A terület kaszálórétjei egykori zárt erdők helyén jöttek létre, azok kiirtása után 
korábban üde és nedves rétekké alakultak. A mai rétek fragmentálisak, kis 
kiterjedésűek, leromlásukat a terület folyamatos kiszárítása hozta magával. A 
jelenlegi állapotot a rendszeres kaszálás tartja fenn, ennek hiányában 5–10 év 
alatt elcserjésednének. A meglévő rétfoltok extenzív kezelése, évi 1–2 alkalommal 
történő kaszálása ajánlott. A belterületbe ékelődő kisebb foltokon, telkek között 
reális veszélyt jelent a nyírt pázsittá alakítás, a beépítés vagy a felszántás. 

Jellemző növényfajok: 

Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Alopecurus 
pratensis (állományalkotók), Clinopodium vulgare, Centaurea jacea, 
Leontodon hispidus, Silene vulgaris, Lathyrus pratensis, Daucus carota, 
Achillea collina, Lotus corniculatus, Inula britannica (kísérőfajok), 
Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Tragopogon orientalis 
(degradációjelzők). 
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6. ábra:  Extenzíven legeltetett félszáraz gyep Répceszemerén 

Fotó: KIRÁLY GERGELY 

Veres csenkeszes rétek (ÁNÉR: E2) 

Alacsony füvű, kissé mészkerülő jellegű és pionír fajokban gazdag gyepek 
tartoznak ide, jelentős részük cserjésedőben van. A répceszemerei legelő (amely 
cönológiailag főként Anthoxantho-Agrostietum, benne több acidofil pionír 
társulástöredékkel) nagy része ebbe az ÁNÉR típusba sorolható, ezenfelül több 
apró, átmeneti jellegű rétfragmentum van az erdőtömbökben. Meglehetősen 
stabil gyeptársulások, amelyeket a korábbi legelőgazdálkodás alakított ki, és 
melyek szukcesszióját a sekély, savanyú talajok fékezik. Óvatos legeltetésük vagy 
kaszálásuk ajánlott (bár a szigetszerű foltokon ezt szinte lehetetlen 
megszervezni), beerdősíteni vagy feltörni semmiképpen sem szabad őket. Az 
erdőkbe illeszkedő foltokon az erős nagyvadállomány ugyan fékezi a 
cserjésedést, számos helyen viszont kifejezett degradációt okoz. 

Jellemző növényfajok: 

Anthoxanthum odoratum, Briza media, Bromus erectus, Campanula patula, 
Carex caryophyllea, Carex flacca, Carex leporina, Cerastium spp., Colchicum 
autumnale, Cruciata pedemontana, Cynosurus cristatus, Dianthus armeria, 
Dianthus pontederae, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Filipendula 
vulgaris, Genista tinctoria, Geranium columbinum, Geranium molle, 
Hieracium pilosella, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, Koeleria gracilis, 
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Leontodon hispidus, Lepidium campestre, Leucanthemum vulgare, Myosotis 
discolor, Petrorhagia prolifera, Poa compressa, Rhinanthus minor, Sedum 
sexangulare, Teucrium chamaedrys, Thesium linophyllon, Trifolium dubium 
Trifolium montanum, Verbascum phoeniceum, Vulpia bromoides, Vulpia 
myuros. 

Szikes rétek (ÁNÉR: F2) 

A vegetációs időszak kezdeti szakaszán átmenetileg vízzel borított rétek, amelyek 
különböző mértékben szikesedett, illetve szikesedő (szolonyeces vagy 
szoloncsákos) réti talajokon alakulnak ki. A fiziognómiát a magas növésű füvek 
határozzák meg (Agrostio-Alopecuretum pratensis), amelyek a felső gyepszintet 
is alkotják, de rövidfüves szikesekkel is mozaikolhatnak (pl. Artemisia 
santonicumos szikpadkatöredékek). A területen Ivántól délre („Iváni-szikesek”) 
több gyepterületen meghatározó jelentőségű, de töredékesen előfordul a 
répceszemerei legelőn is. Meglehetősen stabil gyeptársulások, amelyeket a 
korábbi legelőgazdálkodás alakított ki, és melyek szukcesszióját a szikesedő 
talajok fékezik. A 2000-es években a legfontosabb iváni lokalitás jó részébe 
beleszántottak. Óvatos legeltetésük vagy kaszálásuk ajánlott, beerdősíteni vagy 
feltörni semmiképpen sem szabad őket. 

Jellemző növényfajok: 

Achillea collina, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Artemisia 
santonicum, Aster linosyris, Carex distans, Carex melanostachya, Carex 
otrubae, Centaurea pannonica, Festuca arundinacea, Festuca pseudovina, 
Galium verum, Inula britannica, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Lysimachia 
nummularia, Mentha pulegium, Pastinaca sativa, Rorippa sylvestris, 
Trifolium fragiferum. 

Sziki magaskórósok (ÁNÉR: F3) 

Mélyben szikesedő talajon kialakult magasfüvű gyepek, mozaikos szerkezettel 
(Peucedano-Asteretum punctati, apró foltokon sziki ürmös társulás is, de e 
léptékben nem térképezhető külön), több magaskórós fajjal. A területen Ivántól 
délre található néhány kisebb állomány, illetve igen kis foltban a vitnyédi 
Fácános-erdő egy tisztásán. Viszonylag stabil állományok, lassú cserjésedéssel. 
Különösebb beavatkozás az élőhely védelme érdekében nem szükséges. 
Beerdősítésüket nem engedhető meg, szennyezésüket (pl. trágyalerakatok) meg 
kell akadályozni. 

Jellemző növényfajok: 

Artemisia pontica, Artemisia santonicum, Aster canus, Aster linosyris, 
Calamagrostis epigeios, Deschampsia caespitosa, Dianthus armeria, 
Dorycnium herbaceum, Euphorbia palustris, Filipendula vulgaris, Genista 
tinctoria, Iris pseudacorus, Inula salicina, Peucedanum cervaria, Peucedanum 
officinale, Pseudolysimachion spicatum, Phragmites australis, Plantago 
maritima, Puccinellia distans, Scorzonera cana, Psudolysimachion 
longifolium, Salvia verticillata, Serratula tinctoria, Typhoides arundinacea; 
Quercus robur, Prunus spinosa (cserjés foltokon). 
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7. ábra: Szikes rét félszáraz gyepfoltokkal mozaikosan Ivántól délre  

Fotó: KIRÁLY GERGELY 

Erdősztyepprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (ÁNÉR: H4) 

Az Iván környéki szikeseken és fragmentálisan az Ebergőci-láprét egy magasabb 
hátján megjelenő cserjésedő száraz-félszáraz gyepeket tartalmazó élőhelytípus. 
Számos kisebb, átmeneti jellegű élőhelyfoltot foglal magába, amelyekben a tollas 
szálkaperje (Brachypodium pinnatum) dominanciája emelhető ki. Meglehetősen 
stabil gyeptársulások, amelyeket a korábbi legelőgazdálkodás alakított ki, és 
melyek szukcesszióját a sekély, savanyú talajok fékezik. Óvatos legeltetésük vagy 
kaszálásuk ajánlott, beerdősíteni vagy feltörni semmiképpen sem szabad őket. 

Jellemző növényfajok: 

Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Asperula cynanchica, Aster linosyris, 
Aster canus, Betonica officinalis, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, 
Cerinthe minor, Dorycnium herbaceum, Euphorbia virgata, Inula salicina, 
Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Lavatera thuringiaca, Ornithogalum 
kochii, Prunella laciniata, Pseudolysimachin spicatum, Scabiosa ochroleuca, 
Thesium linophyllon, Trifolium montanum; Prunus spinosa, Rosa canina, 
Quercus robur, Pyrus pyraster (cserjés szegélyben). 
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Jellegtelen fátlan nedves élőhelyek (ÁNÉR: OA) 

A területen mesterséges eredetű nedves erdei mélyedések (anyagnyerőhelyek 
vagy vadászati célból létrehozott dagonyák) változatos, bolygatott mocsári 
növényzete, valamint néhány felhagyott, nádasodó, magaskórósodó élőhely 
sorolható ide. Az élőhelyfoltokat szárazabb időszakokban is víz borítja, így nem 
tudnak becserjésedni, erdősödni. Egyes foltokon a magaskórós növényzet 
térhódítása figyelhető meg. 

Jellemző növényfajok: 

Carex riparia, Phragmites australis, Glyceria fluitans, Bidens spp., Lythrum 
salicaria, Eleocharis palustris, Agrostis stolonifera, Solidago gigantea. 

Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok (ÁNÉR: OB) 

Kis kiterjedésű, főleg útszéleken, állományszegélyeken sávszerűen húzódó, 
gyomosodó, bolygatott üde gyepek. Ugyancsak ide sorolhatók a gyomosodó, 
nedvesebb magaskórósok (amelyeket, ha kaszálnának, üde gyeppé alakulnának). 
Fajkészletükben a nagyobb termetű fűfélék – pl. franciaperje (Arrhenatherum 
elatius), réti csenkesz (Festuca pratensis) – dominálnak, de több helyen 
megjelennek magaskórósok és nagyobb sások is. Ugyancsak megindulhat 
cserjésedésük is. A katonai térképek tanúsága szerint korábban nagyobb gyepek 
(kaszálók, illetve legelők) voltak a területen. A mai gyepek erősen degradáltak, 
leromlott származéknak tekinthetők. A kaszált, felülvetett gyepek igen 
jellegtelenek, ezeken nem sok változás várható. A magaskórósodó foltokon 
megindulhat a szegélyesedés, cserjésedés. A szegélyek kaszálása indokolt lehet, 
főleg ahol a magas aranyvessző (Solidago gigantea) kezd dominánssá válni. 

Jellemző növényfajok: 

Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Cirsium canum, Heracleum 
sphondylium, Urtica dioica, Solidago gigantea, Inula britannica, Centaurea 
jacea, Trifolium pratense, Pastinaca sativa, Melilotus officinalis. 

Magaskórós ruderális gyomnövényzet (ÁNÉR: OF) 

A területen néhány folt, egykori depóniák, állattartó telepek gyomnövényzete 
sorolható ide. A gyomos foltok kaszálás hatására réti irányban fejlődnek, 
magukra hagyva pedig záródnak, magaskórósodnak, cserjésednek. 

 

Erdők és cserjések 

Tölgy-kőris-szil ligetek (keményfás ligeterdők) (ÁNÉR: J6) 

Kiváló növekedésű, főleg magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) 
és kocsányos tölgy (Quercus robur) alkotta állományok (Scillo vindobonensis-
Ulmetum), amelyek a Natura 2000 terület sík vidéki részén meghatározó 
jelentőségűek. Alsó lombszintjük és cserjeszintjük változó erősségű, de az esetek 
többségében jól fejlett. A lágyszárú-szint erőssége az árnyalás függvénye; az 
erősen strukturált, árnyas állományok szinte már gyertyános-tölgyes 
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fiziognómiájúak. A lágyszárú-szint gazdag montán elemekben, a tipikus foltokon 
igen erős, feltűnő a kora tavaszi aszpektus. A bolygatottabb részeken erős az 
adventív özöngyomok, pl. a magas aranyvessző (Solidago gigantea) térfoglalása. 
Egyes helyeken az erdészeti tevékenység miatt magas a tájidegen fajok aránya, 
a talajelőkészítéses felújítás miatt pedig elszegényedik a lágyszárú-szint. 

Átmeneti helyzetűek a gyengébb növekedésű (10–20 m magas), erősen 
cserjésedő, illetve egyes foltokon kiligetesedő, füvesedő szélű állományok. A 
gyengébb, sekélyebb termőréteg miatt ez a típus már távolodik a ligeterdőktől, 
és az egykori ártéri magaslatok állománytípusaihoz („alföldi száraz tölgyesek”) 
közelít. A ligeterdei kötődésre utal, hogy számos (kevésbé specialista) lágy szárú 
ide is behúzódik. Kis területen található meg a Babóti-erdő egyes részein. 

 

 
8. ábra: Magyar kőrises keményfás ligeterdő Hövej mellett  

Fotó: KIRÁLY GERGELY 

A bolygatott származékok fiziognómiája a tipikus, természetszerű 
állományokéhoz hasonló, de gyakran mesterségesen egy- vagy két lombszintes. 
A faállományban legalább foltokban dominálnak tájidegen, mesterségesen 
betelepített fafajok, pl. a csertölgy (Quercus cerris), a fekete dió (Juglans nigra) 
és a hársak (Tilia spp.). A cserjeszint és lágyszárú-szint változatos lehet, de a 
természetközeli állományoknál bolygatottabb, az igazán „jó” montán fajok 
hiányoznak; néhol igen erős az özöngyomok előretörése. 
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Az egykori természetes vegetációt a maihoz hasonló állományszerkezetű, de 
fajgazdagabb erdők alkothatták, még több montán, üde erdei elemmel. Jól 
záródó, strukturált állománytípus. Az erdészeti beavatkozások nélkül a tölgy 
(Quercus sp.) és a kőris (Fraxinus sp.) dominanciája valószínűleg lassan 
mérséklődne, s erősebb szerephez jutnának az árnyaló fafajok. A jellegtelenebb 
(bolygatottabb) gyepszintű foltok fajkészletének növekedése csak lassan várható. 
Az erős vadállomány komoly károkat okoz a növényzetben. A szárazabb 
állományok a korábbi időszakok erdőhasználatai és a sérülékeny termőréteg 
miatt erősebben érintettek, és regenerációjuk is lassúbb. Az árnyaló fafajok 
hiánya, illetve cserjeszintbe szorulása valószínűleg az újabb erdőgazdálkodással 
magyarázható. A füves szegélyek a bolygatások híján valószínűleg fokozatosan 
becserjésednének. 

Már a bontóvágások időszakában ügyelni kell a reálisan felújítható 
állományszerkezet kialakítására, megfelelő nagyságú vágásterületekkel kell 
számolni, foglalkozni kell a potenciálisan inváziós fajok korlátozásával. Az egyes 
állományok erdészeti kezelése során bizonyos beavatkozások egészében 
kerülendők. Ide sorolható a teljes talajelőkészítés, amely oly mértékben kivégzi a 
lágyszárú-szintet, hogy a visszaalakulásra általában egy teljes vágásforduló sem 
elegendő. Egyértelműen talajelőkészítés nélküli vagy pásztás, esetleg foltos 
talajelőkészítéssel operáló erdőművelést kell folytatni. A több ha-os egybefüggő 
tarvágások minden szempontból károsak, a vágásterületek méretét minimális 
kiterjedésűre (1 ha alá) kell leszorítani. A gyérítések és véghasználatok során 
fontos az érintetlen foltok, cserjés aljú hagyásfacsoportok meghagyása is (inkább 
egy-egy érintetlen facsoport, mint több elszórt, magányos faegyed meghagyása 
javasolt). A vegyszerezést mellőzni kell, az legfeljebb fásszárúak visszaszorítása 
kapcsán, korlátozásokkal jöhet szóba. 

Jellemző növényfajok: 

Lombszint: Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, Quercus robur (fő 
állományalkotók), Quercus cerris (sokfelé telepítve, nagyobb elegyetlen 
foltokban is), Acer campestre, Carpinus betulus (jellemző elegyfajok), Alnus 
glutinosa (mélyebben fekvő foltokon természetes előfordulású), Populus 
alba, Populus tremula, Ulmus laevis, Ulmus minor (ritka elegyfajok), Acer 
pseudoplatanus, Tilia cordata, Tilia platyphyllos (valószínűleg csak 
betelepítve). 

Cserjeszint: Cornus sanguinea (sokfelé tömeges, a legjellemzőbb cserjefaj), 
Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Prunus spinosa, 
Crataegus laevigata és C. monogyna, Sambucus nigra. 

Gyepszint: Adoxa moschatellina, Agrimonia procera, Allium ursinum, 
Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Carex strigosa, Carex sylvatica, 
Cephalaria pilosa, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Epipactis 
helleborine, Galeobdolon montanum, Galium odoratum, Geum urbanum, 
Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis, Rubus 
caesius, Rumex sanguineus, Scrophularia nodosa, Solidago gigantea, Urtica 
dioica, Veronica montana, Viola cyanea, Viola sylvestris. 
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Cseres-kocsánytalan tölgyesek (ÁNÉR: L2a) 

Az élőhelytípus meghatározó, uralkodó szerepű a Répce-síkon. Közepes vagy jó 
növekedésű, ligetes cseres-kocsánytalan tölgyes állományok sajátos 
fajösszetétellel. Cserjeszintjük mozaikosan váltakozva jól fejlett, tövises 
cserjékből álló, illetve igen gyenge vagy hiányzik, ez esetben viszont fejlett, 
fűfélékben gazdag gyepszint van. A legértékesebb fajkészletű foltok jellemzően a 
szegélyekben alakulnak ki. Helyenként rossz növekedésű gyertyán (Carpinus 
betulus) alátelepítés figyelhető meg. Lágyszárú-szintjük fajszegény, de igen 
heterogén, mezofil erdei fajok, cseres-tölgyes és acidofrekvens fajok egyaránt 
megtalálhatóak (a heterogenitás oka a talajtulajdonságok kis területen is feltűnő 
mozaikolása). Átmeneti jellegű állományok alakultak ki a gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek (Cyclamini-Carpinetum) és a mészkerülő tölgyesek 
(Castaneo-Quercetum) felé is, utóbbiból tipikus állomány a területen nincs is. 

Az egykori természetes vegetációt a maihoz hasonló állományszerkezetű, de 
fajgazdagabb erdők alkothatták, kevesebb csertölggyel (Quercus cerris), de több 
más elegyfával és több üde erdei elemmel. A legeltetés felhagyása óta az 
állományok záródnak, a fényigényes fajok a szegélyekbe szorulnak. Az alkalmas 
termőhelyeken a mezofil erdei fajok egyre inkább tért hódítanak, a száraz hátakra 
lassú becserjésedési folyamat jellemző. Az akácosokkal szomszédos részeken, de 
máshol is jelentős mértékű szedresedés, degradálódás indult meg. Megőrzésük 
az alföldperemi tölgyesek egyik utolsó jelentősebb hazai képviselőjeként 
mindenképpen erőfeszítéseket érdemel, és a keményfás ligeterdőknél ismertetett 
szemléletű erdőműveléssel megvalósítható. 

Jellemző növényfajok: 

Lombszint: Quercus cerris, Quercus petraea (állományalkotók, utóbbi 
térfoglalása az emberi tevékenység miatt a cserrel szemben csökkent), Acer 
campestre, Carpinus betulus, Cerasus avium, Sorbus torminalis, Tilia cordata 
(elegyfajok). 

Cserjeszint: Corylus avellana, Crataegus monogyna, Crataegus laevigata, 
Ligustrum vulgare, Cerasus avium, Pyrus pyraster, Rubus fruricosus agg. 

Gyepszint: Anthericum ramosum, Astragalus glychyphyllos, Betonica 
officinalis, Brachypodium pinnatum, Carex michelii, Carex sylvatica, 
Chamaecytisus supinus, Convallaria majalis, Digitalis grandiflora, 
Hieracium spp., Lysimachia punctata, Melica uniflora, Melittis carpatica, 
Mycelis muralis, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum, Rumex 
sanguineus, Sedum maximum, Silene nutans, Trifolium alpestre, Veronica 
officinalis, Vicia cassubica, Vincetoxicum hirundinaria, Viscaria vulgaris. 

Cseres-kocsányos tölgyesek (ÁNÉR: L2b) 

Különleges, országosan ritka edafikus meghatározottságú erdőtársulás, 
amelynek állományai a Répce-sík keleti peremén országos szinten is jelentősek. 
Termőhelyük változó vízhatású, különösen kötött, tömörödött agyagos-kavicsos 
talajú, gyakran időszakos vízállásokkal tarkított. Gyenge növekedésű, ligetes 
cseres-kocsányos tölgy állományok (Agrostio tenuis-Quercetum cerridis és 
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átmenetei a Quercetum petraeae-cerris felé) sajátos füves aljnövényzettel, 
sokfelé kisebb tisztásokkal. Cserjeszintjük mozaikosan váltakozva tövises 
cserjékből álló, illetve a mélyebb fekvésű részeken gyenge vagy hiányzik. 
Lágyszárú-szintjük fajszegény, fényigényes erdei fajok, cseres-tölgyes és 
acidofrekvens fajok, mocsári fajok és a változó vízhatást jelző fajok találhatók 
benne. Többfelé megfigyelhetők a cseres-kocsánytalan tölgyesek felé átmeneti 
jellegű állományok. Sajátos állományszerkezetükben a korábbi erdei 
legeltetésnek nagy szerepe volt, a legeltetés felhagyása óta az állományok 
záródnak, a fényigényes fajok a szegélyekbe szorulnak. A jobb termőhelyeken a 
zavarástűrő erdei fajok egyre inkább tért hódítanak, lassú becserjésedési 
folyamat jellemző, illetve egyre több a nitrofil növény. Az akácosokkal 
szomszédos részeken, de máshol is jelentős mértékű szedresedés, degradálódás 
indult meg. 

 

 
9. ábra: Ligetes egykori legelőerdő, cseres-kocsányos tölgyes Iván térségében 

Fotó: KIRÁLY GERGELY 

Az egykori természetes vegetációt a maihoz hasonló állományszerkezetű, de réti 
fajokban gazdagabb erdők alkothatták, kevesebb csertölggyel (Quercus cerris), 
de több kocsányos tölggyel (Qu. robur), nyíltabb foltokkal. Erdészeti felújításuk 
rendkívül problémás a gyenge termőhely, az elöregedett állományok és a nagy 
vadlétszám miatt; a megkezdett mesterséges felújítások hosszan húzódnak, 
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általában gyenge sikerűek. A legjobb természetességi állapotú foltokat (pl. iváni 
Nagylegelő) emiatt nem szabad nagy területen meggyéríteni vagy felújításukat 
megkezdeni, mivel természetes felújulás alig várható. 

Jellemző növényfajok:  
Lombszint: Quercus cerris, Quercus robur (állományalkotók, utóbbi 
térfoglalása az emberi tevékenység miatt a csertölggyel szemben csökkent), 
Fraxinus angustifolia, Pyrus pyraster (elegyfajok). 

Cserjeszint: Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster, Rubus 
fruricosus agg. 

Gyepszint: Agrostis canina, Agrostis tenuis, Calamagrostis epigeios, 
Campanula patula, Carex flacca, Carex pallescens, Clinopodium vulgare, 
Dactylis polygama, Danthonia decumbens, Deschampsia cespitosa, Festuca 
rubra, Juncus effusus, Lysimachia punctata, Moenchia mantica, Veronica 
officinalis. 

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (ÁNÉR: K2) 

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum és átmenetek a 
Quercetum petraeae-cerris felé) és erdészetileg kezelt származékaik a Natura 
2000 terület nyugati részén, jobbára északias kitettségben fordulnak elő. 
Biogeográfiai szempontból jelentősek, hiszen számos Fagetalia-faj utolsó 
előfordulási pontjai a Kisalföld irányába. A völgyoldalakon (különösen a Lövői-
domb térségében) meglehetősen ép üde lomberdei aljnövényzetük van, 
helyenként kora tavaszi aszpektus is megfigyelhető. A hátas részeken a gyertyán 
(Carpinus betulus) és az üde lomberdei jelleg némileg már a háttérbe szorul, a 
lombszintben a tölgyfajok (Quercus spp.) válnak uralkodóvá. A cserjeszint a 
tipikus foltokon hiányzik vagy gyenge, az átmeneti részeken erősebb. A korábbi 
erdei legeltetés az állományok kiligetesedéséhez vezetett, ennek még ma is 
felismerhetők a jelei. Néhol gyertyános vagy mezei juharos konszociációk 
alakultak ki, amelyek fatermesztési szempontból kevésbé értékesek, de fajgazdag 
lágyszárú-szintjük miatt a természetvédelem számára értékesek. 

Értékes élőhelytípus, amely az Alpoktól távolodva az alacsony dombvidékeken a 
gazdálkodás miatt könnyen degradálódhat. Fő veszélyeztető tényezők a nagy 
kiterjedésű vágások, a fenyvesítés és az akácosítás, valamint az ezekkel járó 
degradáció, a tápanyagfeldúsulás, végül pedig a jelentős nagyvadállomány. A 
jövőben óvatos, több lépésben végzett ernyős vagy csoportos fokozatos 
felújítóvágások javasolhatók kis (legfeljebb 1 ha-os) vágásterületeken. Főleg 
akácossal szomszédos vagy spontán akácosodó részeken kell nagyon ügyelni 
arra, hogy ne jöjjenek létre záródáshiányos állományrészek. 

Jellemző növényfajok:  
Lombszint: Quercus cerris (állományalkotó, jelentősége az ember 
tevékenysége által megnövekedett), Quercus petraea (állományalkotó, 
térfoglalása a csertölggyel szemben csökkent), Quercus robur (foltokban, 
völgyalji helyzetben állományalkotó), Acer campestre, Carpinus betulus, 
Fraxinus excelsior, Cerasus avium, Tilia cordata (elegyfajok). 
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Cserjeszint: Corylus avellana, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster, Rubus caesius, Rubus fruticosus agg. 

Gyepszint: Allium ursinum, Astragalus glychyphyllos, Betonica officinalis, 
Campanula persicifolia, Campanula trachelium, Carex muricata agg., Carex 
sylvatica, Convallaria majalis, Digitalis grandiflora, Fragaria moschata, 
Galium odoratum, Hedera helix, Hieracium spp., Mycelis muralis, 
Polygonatum latifolium, Polygonatum multiflorum, Rumex sanguineus, 
Silene nutans, Stachys sylvatica, Veratrum nigrum, Veronica officinalis, Vicia 
cassubica, Viola mirabilis, Viola sylvestris. 

Puhafás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők (ÁNÉR: RB) 

Többféle szituációban (nedvesebb mélyedésekben, szegélyekben, felhagyott 
anyaggödrökben, dagonyák mellett) megjelenő alacsony vagy közepes 
magasságú, változatos korszerkezetű faállományok, amelyek közös jellemzője, 
hogy néhány évtized alatt spontán betelepülés és differenciálódás során jöttek 
létre. Az állományképet a fák és a cserjék határozzák meg, a lágyszárú-szint az 
élőhely korának megfelelően jellegtelen, gyakran a záródás miatt egész gyenge 
fejlődésű. A pionír jellegű, szélterjesztette fafajok az állományalkotók, több cserje 
pedig zoochor. Másodlagos, degradált termőhelyeken kialakult állományok, 
amelyek a szekunder szukcesszió termékei. Tartós, több évtizedes 
bolygatatlanság esetén természetszerű erdőstádiumot érhetnek el, kivéve az 
akácosodó foltokat. A betelepülő őshonos faegyedek megkímélendők, míg az 
özönfajok – elsősorban az akác (Robinia pseudoacacia) – beszivárgását meg kell 
akadályozni. A szemétlerakás több helyen megfigyelhető az egykori anyagnyerő-
helyeken. 

Jellemző növényfajok: 

Salix alba, Fraxinus angustifolia, Populus × euramericana, Salix cinerea, Acer 
campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Robinia 
pseudoacacia (fásszárúak), Rumex sanguineus, Geum urbanum, Sambucus 
ebulus, Solidago gigantea (lágyszárúak). 

Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (ÁNÉR: RC) 

Az erdőfelújítások során jellegtelenné vált tölgyesek, amelyekbe koruktól 
függően néhány faj már visszatelepülhetett vagy akár az erdei aljnövényzet jó 
része még megvan. Az állományok nagy része fiatal vagy középkorú. Gyakran 
erdeifenyőt (Pinus sylvestris), akácot (Robinia pseudoacacia) is elegyítettek az 
állományba, illetve gyertyánnal (Carpinus betulus), kislevelű hárssal (Tilia 
cordata) elegyítették. Cserjeszintjük sokszor hiányzik vagy gyenge, főleg az 
állomány szélein. Lágyszárú-szintje füves, gyomos vagy nudum, fajkészletük 
olyan, mint a zárt tölgyesek és keményfás ligeterdők esetében, de általában jóval 
szegényebb, az érzékeny fajok még hiányoznak. 

Az erdőtelepítések során a sekély termőréteg miatt általában nem alkalmaztak 
teljes talajelőkészítést, így a legelők igénytelen fajai, néhány gyom, hosszú ideig 
túlél az erdő alatt. Az erdőszegélyek sok esetben régi bokorsorok többé-kevésbé 
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természetszerű maradványai, amelyekben az erdei fajok nagyobb eséllyel 
maradhattak fenn vagy települhetnek vissza. A jellegtelen állományok 
betöltődése értékes fajokkal jelentős részben attól függ, hogy az élőhelyek 
fragmentációját sikerül-e megállítani, illetve maradnak-e nagy kiterjedésű, 
fajgazdag és jó természetességi állapotú szomszédos állományok. A betelepülő 
őshonos faegyedek megkímélendők, míg az özönfajok – elsősorban az akác – 
beszivárgását meg kell akadályozni. A vadállomány súlyos károkat okoz, az 
aljnövényzet feltúrásával, taposásával a visszatelepedési folyamatokat fékezi. 

Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők, ill. idegenhonos 
lombos és vegyes erdők (ÁNÉR: RDa és RDb) 

A jellegtelen, fajszegény erdők olyan gyűjtőtípusa, ahol az őshonos fafajok 
mellett számottevő idegenhonos elegyfafaj is van. A térképezési területen ez 
számos folton a fehér akác (Robinia pseudoacacia) spontán jellegű elegyedését, 
illetve néhány foltban a fekete dió (Juglans nigra) elegyítését takarja, ami 
gyomosodással, szedresedéssel jár. Más helyeken az erdeifenyő (Pinus sylvestris) 
elegyítése figyelhető meg gyakran. Más tulajdonságaikban az őshonos lombos 
fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők (RDb) hasonlóak az 
őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdőkhöz (RC). A típusban jellemző fajok 
hasonlóak, mint az őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők esetében, de a 
fekete dió (Juglans nigra), az erdeifenyő (Pinus sylvestris) és a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) jelentős elegyével, az aljnövényzetben pedig nitrofil fajok – nagy 
csalán (Urtica dioica), magas aranyvessző (Solidago gigantea) – előretörésével. 

Az ide sorolt foltok lassan átalakuló erdők, ahol az erdei fajok dominanciája 
kialakulóban van, viszont az akác- és feketedió-elegy jelentős gyomosodással 
járhat. Beolvadásukat nagyban meghatározza környezetük, a zárt erdőtömbök 
belsejében néhány évtized alatt valamelyik természetes erdőtársulássá 
alakulhatnak. Természetvédelmi értékük az őshonos fafajú keményfás jellegtelen 
erdőkéhez hasonló. Törekedni kell az idegenhonos fafajok egyedeinek 
eltávolítására, amely hosszabb távon a foltok állapotának javulását eredményezi. 

Ültetett akácosok és nem őshonos fásszárúak spontán állományai (ÁNÉR: S1 és 
S6) 

Nagy területet elfoglaló, legelőre vagy szántóra telepített akácos állományok, 
amelyekben a fehér akác (Robinia pseudoacacia) vegetatív úton 
(gyökérsarjakkal) is terjeszkedik, néhol a szomszédos állományokba is behatol. 
Helyenként a természetszerű erdők felújítását is akáccal végezték el abban az 
esetben, ha a fafaj spontán terjedése nyomán bizonyos arányban már megvolt a 
területen. Az állományok cserjeszintje a sűrű tövises cserjéstől a szedresen át az 
egészen gyengéig sokféle lehet, a terület telepítés előtti használatától függően. 
Lágyszárú-szintje gyér, fajszegény, füves vagy gyomos. A nem őshonos fafajok 
spontán állományai (S6) közé néhány szegélyszerű akácos sorolható. Az akác 
dinamikusan hódítja meg az érintkező állományokat is, így további erőteljes 
akácosodásra lehet számítani a meglévő állományok szomszédságában is. 
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Jellemző növényfajok: 

Lombszint: Robinia pseudoacacia (domináns), Cerasus avium, Quercus cerris 
(spontán megjelenők). 

Cserjeszint: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, 
Rosa canina, Rubus fruticosus agg. (néhol tömeges), Sambucus nigra (ritka, a 
területen csak a völgyekben jellemző). 

Gyepszint: Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Bromus sterilis, Clinopodium vulgare, Conyza canadensis, Dactylis 
glomerata, Erigeron annuus, Geum urbanum, Lamium purpureum, Poa 
pratensis, Urtica dioica. 

Nemesnyarasok (ÁNÉR: S2) 

A Natura 2000 területen néhány kisebb nemesnyaras folt van, gyepszintjükben 
magaskórós gyomok uralmával, illetve Ebergőcön ismert egy kékperjés rétre 
telepített állomány is. Ültetvényszerű, szabályos térbeli rendben telepített 
állományok, amelyeket mély fekvésben létesítettek. Általában gyomosodás, 
fajszegénység jellemzi őket, gyakran özöngyomok jelennek meg bennük, a 
cserjeszint záródása gyenge. 

A nemesnyarasok a területen nem kívánatos vegetációtípust jelentenek, a már 
meglévő erdőfoltokon teljesen kerülendő létrehozásuk. Szántókra történő 
telepítésük kevésbé kifogásolható. 

Jellemző növényfajok: 

Populus × euramericana (betelepített állományalkotó), Acer campestre, 
Alnus glutinosa, Cornus sanguinea (spontán alátelepülők), Urtica dioica, 
Calystegia sepium, Solidago gigantea, Dipsacus pilosus (üde, nedves 
állományokban), Tanacetum vulgare, Calamagrostis epigeios (szárazabb 
helyeken), Ebergőcön Molinia caerulea, Colchicum autumnale, Platanthera 
bifolia. 

Egyéb tájidegen lombos erdők (ÁNÉR. S3) 

A területen néhány fekete dióból (Juglans nigra), illetve több mocsár- (Quercus 
palustris) és vörös tölgyből (Qu. rubra) álló folt található, amelyek az 
erdőtestekben szigetszerűen helyezkednek el. A kísérleti jelleggel telepített 
tölgyesek zárt, árnyas, nudum állományok, rendszerint sávszerűen helyezkednek 
el az őshonos fafajok állományai között, de a természetes erdei flóra áttelepülése 
mégis lassú. Árnyasak, aljnövényzetük és cserjeszintjük gyakran teljesen 
hiányzik, alattuk vastag bomlatlan lombavar halmozódhat fel. A fekete diósok 
alatt erős nitrofil gyepszint található, a fafaj lombjának erős allelopatikus hatása 
akadályozza a regenerációt. A diósokban vörösgyűrű-som (Cornus sanguinea), 
hamvas szeder (Rubus caesius), magas aranyvessző (Solidago gigantea), nagy 
csalán (Urtica dioica), erdei ebír (Dactylis polygama) fordul elő. 

A vörös tölgyesek fajszegény, teljesen nudum állományai természetvédelmi 
szempontból negatív megítélésűek, de nem jelentenek nagy problémát, mert 
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viszonylag egyszerűen átalakíthatók (őshonos tölgyes felújításokkal). A diósok 
helyén a kívánatosabb tölgyesek telepítését a kezdeti gyomosodás 
akadályozhatja. A jövőben a táj területén sehol sem javasoljuk ezen állományok 
telepítését. 

Ültetett erdei- és feketefenyvesek (ÁNÉR: S4) 

A területen egyik fenyőfaj sem őshonos, itteni állományaik részben legelőre és 
szántóra telepített elegyetlen fenyvesek, amelyek a számukra nem kedvező 
termőhely miatt általában rossz növekedésűek, idősebb korban összedőlnek, 
felnyílnak, elakácosodnak, elszedresednek. Más esetben (gyertyános-tölgyes és 
cseres-tölgyes termőhelyeken) természetszerű erdők állománycseréje során 
alkalmaztak fenyőket, helyenként több tíz ha-on. Ezekbe az állományokba 
folyamatosan zajlik a lombos fafajok betelepülése, illetve nagymértékű 
szedresedés jellemző, ami nemcsak a degrádáció (tápanyagfeldúsulás) jele, 
hanem az erdőgazdálkodást is rendkívüli módon megnehezíti. A rossz 
növekedésű erdeifenyvesekbe könnyen behatol az akác (Robinia pseudoacacia). 
Átalakításukat természetszerű tölgyesekké a felfogásbeli különbségeken és a 
gazdásági realitásokon túl az akadályozza, hogy mára jórészt nagyon 
elgyomosodtak, elszedresedtek, elakácosodtak. Jelentős probléma a vadállomány 
is. A telepített erdeifenyvesek magas területaránya, rossz egészségi és 
természetességi állapota miatt a közeljövő fontos feladata az állományok 
átalakításának megkezdése. Ennek során mindig ügyelni kell a spontán 
betelepülő lombos fafajok kíméletére. Ahol pedig a fenyvesek faanyaga már csak 
nagy veszteséggel termelhető le, főleg a nehezen járható és rosszul hozzáférhető 
részeken, támaszkodni kell a természetes folyamatokra. 

Jellemző növényfajok: 

Telepített fajok: Pinus sylvestris (állományalkotó), Pinus nigra (alig), 
Carpinus betulus, Tilia cordata (helyenként alátelepítve); 

Spontán betelepülő fásszárú fajok: Robinia pseudoacacia, Quercus cerris, 
Rubus fruticosus agg. (tömeges lehet), Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 
Pyrus pyraster, Rosa canina 

Lágyszárúszint (legfontosabbak): Dactylis glomerata, Dryopteris filix-mas, 
Geum urbanum, Poa angustifolia, Urtica dioica. 

Egyéb tájidegen fenyvesek (ÁNÉR: S5) 

Néhány kis területű lucfenyő-telepítés sorolható ide (talán egykori 
karácsonyfatelepek), idősebb korban lombos fajok betelepülésével. Gyakran 
erősen szedresek, gyepszintjük általában szegényes, elemei a honos állományok 
árnyéktűrő fajai közül kerülnek ki. A legtöbb lucos összeomlóban van. Idővel, ha 
nem újítják fel mesterségesen, a lucosok maguktól elpusztulnak, helyüket 
spontán lombos erdő foglalja el. Ha van a közelben akáctelepítés, akkor el is 
akácosodhatnak. 
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Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (ÁNÉR: S7) 

Mezőgazdasági területek közé, utak mellé telepített keskeny, általában füves 
vagy gyomos akácos sávok, illetve néhány nemesnyaras fasor. Jellemző rájuk egy 
lassú „természetesedési” folyamat, őshonos cserjék, lágyszárúak betelepülése. 
Természetvédelmi vonatkozásuk kevés van, a későbbi inváziós terjedésre 
hajlamos fafajok – pl. akác (Robinia pseudoacacia) – telepítése kerülendő. 

Őshonos fafajú fiatalosok (ÁNÉR: P1) 

Korábbi erdők helyén, azok célzott erdészeti felújítása után létrejött, a területre 
jellemző őshonos fafajokból álló fiatal állományok. Magasságuk változó, ide 
sorolhatók a még szedres (Rubus sp.), siska nádtippanos (Calamagrostis epigeios) 
foltokkal mozaikos fiatalabb (3–4 éves) erdősítések, valamint másik végletként az 
erdő jellegüket még vissza nem nyert 5–10 m magas fiatal állományok. 
Amennyiben gyengébb elegyként nem őshonos más faj is előfordult az 
állományban, még ebben a kategóriában szerepeltetjük. A területen – mivel 
vágásos erdőgazdálkodás dominál – nagy kiterjedésű élőhelytípus, több nagy 
összefüggő fiatalos tömb is ismert. A fafajösszetételre az elegyesség a jellemző, 
még abban az esetben is, ha az erdészeti kivitelezés egy fafajra koncentrál. A 
pontos elegyarányok megállapítását akadályozza, hogy az állományok 
rendszerint áttekinthetetlenek, sűrűségük miatt átjárhatatlanok. 

A kezdeti fázisban a fényigényes fajok, gyomok előretörése figyelhető meg, a 
specialista erdei fajok visszaszorulnak. A felújítást követő óhatatlan gyomosodás, 
jellegtelenedés a regenerációs folyamatok révén a középkorú állományokban 
általában már nem vagy kevéssé érzékelhető, azaz az eredeti társuláskép és -
szerkezet nagyjából visszaáll. Mind erdészeti, mind természetvédelmi 
szempontból nagy gondot okoz a vadállomány, amely a fiatalosok vitalitását, 
növedékét nagymértékben visszafogja, gyomosodásukat fokozza. 

Üde cserjések (ÁNÉR: P2a) 

Állományszegélyeken, nem kaszált/kezelt magaskórósokban létrejövő, igen sűrű, 
általában kevés fajból álló, 2–4 m magas kis kiterjedésű állományok. A legtöbb 
állomány idős korára meglehetősen fajszegénnyé válik, szinte csak egyetlen 
cserjefaj uralja, lágyszárú-szintjük az erős záródás következtében hiányzik. Az 
erdők előfutárai, a nyílt helyek szukcessziójának gyorsan változó átmeneti 
élőhelyei. Termőhelytől függően 5–20 év alatt zártabb, erdőszerű állományokká 
alakulnak, és a cserjés jelleg megszűnik. Mindenféle nyílt élőhely helyén, 
valamint vonalas létesítmények melletti nem kezelt sávokban kialakulhatnak. 
Természetvédelmi megítélésük az eseti szituációtól függ. A jobb minőségű 
gyepek becserjésedése nem kívánatos, azt a lehetőségekhez mérten kaszálással, 
legeltetéssel fékezni kell. A szántók, gyenge parlagok becserjésedése elvileg 
regeneráció jellegű, értékesebb élőhelyek felé mutat. 
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Jellemző növényfajok: 

Salix cinerea, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rubus caesius, Solidago 
gigantea, Calamagrostis epigeios, Elymus repens, Festuca pratensis. 

Galagonyás-kökényes száraz cserjések (ÁNÉR: P2b) 

Községhatárokon, felhagyott nyiladékokon és legelőkön, erdőszéleken létrejövő, 
igen sűrű, általában kevés fajból álló, 1–5 m magas kis kiterjedésű állományok. 
Legtöbbjük idős korára meglehetősen fajszegénnyé válik, szinte csak egyetlen 
cserjefaj uralja, lágyszárú-szintjük az erős záródás következtében hiányzik. 
Termőhelyükön az egykori természetes vegetáció valamilyen tölgyes erdő 
lehetett, amely valamely tartós emberi behatás eredményeképpen megszűnt, 
helyét cserjések foglalták el. Meglehetősen statikus „társulás”, egyrészt egy igen 
lassú beerdősülési folyamat jellemzi, amelyet a vad is késleltet, másrészt – 
néhány helyen – egy lényegesen gyorsabb elakácosodás figyelhető meg. Ideális 
esetben lassan zárt lomberdőkké alakulnak, ebbe beavatkozni nem kell. Az 
akácosodás folyamatát szinte lehetetlen fékezni, ami a későbbiekben nagy 
gondokat okozhat. 

Jellemző növényfajok: 

Fásszárúak: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus 
cerris, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Rubus fruticosus agg., Sambucus 
ebulus, Populus tremula. 

Lágyszárúak: Calamagrostis epigeios, Clinopodium vulgare, Dactylis 
glomerata, Poa angustifolia, Prunella vulgaris, Solidago gigantea, Urtica 
dioica, Agrostis capillaris. 

Vágásterületek (ÁNÉR: P8) 

A Natura 2000 területen jelentős területet foglalnak el a pusztavágások és a fiatal 
erdősítések, amelyekre jellemző a cserje- és faállomány hiánya vagy gyenge 
fejlettsége, illetve az erdei elemek elmaradása. A pionír vagy spontán betelepülő 
fásszárúaknak az ápolás miatt kevés esélye van, így az erdő gyakran a 
mesterséges erdősítésből (pl. makkvetés) származó egyedekből jön fel. A felújulás 
néha rendkívül elhúzódik, amihez a gyepkonkurencián kívül az erős vadkár is 
hozzájárul. A nagy kiterjedésű vágásokon, a már a felújítás előtt sem megfelelő 
záródású állományok eltűnése után a szedresedés, siska nádasodás 
villámgyorsan bekövetkezik, és az eredményes mesterséges felújítást (ami a 
területen jellemzően tölgymakkvetés) hosszú ideig blokkolja. A sokáig nyílt 
vágásnövényzetben helyenként akácosodás indul meg, a tölgy újulatának a 
gyepkonkurencián kívül a vadállomány is nagy ellensége. 

Jellemző növényfajok: 

Fás növények hiányoznak vagy a beültetetett fafajok – cser- (Quercus 
cerris), kocsánytalan (Qu. petraea), kocsányos tölgy (Qu. robur), vörös tölgy 
(Qu. rubra), akác (Robinia pseudoacacia), erdeifenyő (Pinus sylvestris) – 
csemetéinek egyedeire és a helyenként előforduló tövises cserjékre – kökény 
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(Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) korlátozódnak. 
Helyenként nagy területen tömeges a Rubus fruticosus és a Calamagrostis 
epigeios, jellemző még Urtica dioica, Poa pratensis, Erigeron annuus, 
Euphorbia cyparissias, Linaria genistifolia, Clinopodium vulgare, Poa 
angustifolia. 

 

Kultúr élőhelyek 

Egyéves intenzív szántóföldi kultúrák (ÁNÉR: T1) 

A Rábaközben jelentős területet foglalnak el a főleg intenzíven művelt, 
nagytáblás szántóföldek (gabonavetések, kukoricások, illetve ezek 
gyomnövényzete), a Natura 2000 területen belül azonban csak kisebb, elszigetelt 
szántók és vadföldek vannak. 

Évelő intenzív szántóföldi kultúrák (ÁNÉR: T2) 

A területen néhány lucernás folt sorolható ide, ezeket részben gyepkeverékkel 
felülvetették. 

Intenzív szőlők és gyümölcsösök (ÁNÉR: T7) 

A területen mindössze egyetelen bogyós ültetvény található, Kisfalud határában. 

Kiskertek (ÁNÉR: T9) 

A területen több kiskertes mozaik helyezkedik el, Kisfalud és Sopronkövesd 
határában. 

Csemetekertek (ÁNÉR: T11) 

A területen több karácsonyfatelep található Kisfalud határában, illetve ide 
sorolható az erdészet csemetekertje Hövej közelében. 

Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók (ÁNÉR: U4) 

Néhány mezőgazdasági és erdészeti telephely, géptelep sorolható ide. 

Tanyák és családi gazdaságok (ÁNÉR: U10) 

A területen elszórtan elhelyezkedő néhány kisebb major, erdészház és 
kiskertekhez kapcsolódó épület sorolható ide. 

Út- és vasúthálózat (ÁNÉR: U11) 

A területen húzódó közutak, vasutak és néhány kavicsos burkolatú feltáró út 
sorolható ide. 
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Vizek 

Folyóvizek (ÁNÉR: U8) 

A rábaközi Natura 2000 vízfolyásoknak a már nem csatorna jellegű, szélesebb 
mederszakaszai sorolhatók ide. Az élőhely jellemzése minden más tekintetben 
azonos a vízparti fragmentális mocsári növényzetnél (BA) írottakkal. Már a 18. 
századi térképek is hasonló, egyenes vízfolyásokról tanúskodnak. A rendszeres 
kaszálás és medertisztítás miatt különösebb természetes szukcesszióra nincs 
lehetőség, a szegélynövényzet erősen jellegtelenné vált. Növénytani és állattani 
szempontból is fontos élőhelyek, a magaskórós, sásos, cserjés mozaikok 
kialakulását legalább néhol lehetővé kellene tenni. Hal- és vízigerinctelen-
faunájuk értékes, védendő. 

Állóvizek (ÁNÉR: U9) 

A területen három kavicsbányató sorolható ide, amelyek ma horgásztóként 
üzemelnek. Mély, tiszta vizű létesítmények, amelyeknek gyakorlatilag semmi 
vízinövényzete nincs. Természetvédelmi jelentőségük a madarak szempontjából 
van, bár a zavarás, a növényzet hiánya és a kis kiterjedés ebből a szempontból 
nem kedvező. 
 

A Natura 2000 területen előforduló élőhelytípusok értékelése 

A területet mintegy 55–45% arányban borítják természetszerű (E1, H3a, H4, K2, 
L2a, M8, P2b), illetve másodlagos élőhelyek (OB, OC, P1, P8, RC, RDa, S1, S4, 
S6), utóbbiak jelentős része (pl. erdei vágásterületek, fiatalosok, telepített 
fenyvesek) egyébként tudatos természetvédelmi kezeléssel átalakítható. A nem 
természetes élőhelyek (U4, U11) térfoglalása mindössze 0,8%. 

1. táblázat:  A természetes, természetközeli és nem természetes élőhelyek aránya a 
vizsgált területen (2015) 

Név Terület (ha) % 

Természetes és természetközeli élőhelyek 2687,82 45,00 

Bolygatott és másodlagos élőhelyek 2989,89 50,06 

Nem természetes élőhelyek 295,29 4,94 

Összesen 5973,00 100,00 

 

A terület 86%-át erdő vagy egyéb fás növényzet borítja. A terület ártéri részeit 
kivéve a természetes vegetációt zárt száraz és üde tölgyesek jelentik. Ma is 
meghatározó a cseres-tölgyesek térfoglalása (25,58%), alföldperemi helyzetben az 
ország legnagyobb kiterjedésű zárt tölgyesei ezek. Röjtökmuzsaj térségében 
nyugat-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyesek is kimutathatók (2,49%), 
illetve számos állomány a két típus között átmeneti jellegű. A keményfás 
ligeterdők (J6) a Répce és a Kis-Rába mellett jelentős kiterjedéssel bírnak 
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(12,22%). Jelentős térfoglalásúak az idegenhonos fafajok uralta erdők és 
faültetvények, így a telepített fenyvesek és az akácosok (összesen 16%). A 
másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek (12,19%) döntő része 
egykori gyepre telepített jellegtelen lomberdő, vagy a felújítások során 
jellegtelenné, fajszegénnyé vált fiatal tölgyes. A cserjések és fiatalosok (P), az 
egyéb erdők és fás élőhelyek (P, R), valamint az idegenhonos fafajok uralta erdők 
és faültetvények (S) állományfoltjainak jelentős része természetközeli 
erdőgazdálkodással cseres-kocsánytalan tölgyesekké (L2a), keményfás ártéri 
erdőkké (J6) vagy gyertyános-kocsánytalan tölgyesekké (K2) alakítható, így 
néhány évtizeden belül ezek aránya 50% körülire emelhető. 
 

2. táblázat:  A vizsgált terület élőhelyeinek megoszlása ÁNÉR főkategóriák szerint (2015) 

TVEG Név ha % 

B Nádasok és mocsarak 85,67 1,43 

D Nedves gyeptársulások 13,97 0,23 

E Domb- és hegyvidéki üde gyepek 136,51 2,29 

F Szikesek 19,96 0,33 

H Zárt száraz és félszáraz gyepek 24,56 0,41 

J Láp- és ligeterdők 730,20 12,22 

K Üde lomboserdők 148,99 2,49 

L Fényben gazdag tölgyesek 1527,95 25,58 

O Egyéb fátlan élőhelyek 395,89 6,63 

P Cserjések és fiatalosok 673,59 11,28 

R Egyéb erdők és fás élőhelyek 728,17 12,19 

S Telepített erdészeti faültetvények és származékaik 955,03 15,99 

T Agrár élőhelyek 211,84 3,55 

U Egyéb élőhelyek 320,66 5,37 

Összesen: 5973,00 100,00 

 

A természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok közül kiemelendő a 
vágásterületek és fiatalosok 9%-os aránya, ezek között számos sikertelen 
erdősítésnek tekinthető a gyenge, sérülékeny termőhelyeken. A nedvesebb fátlan 
társulások csak 0,27%-ot foglalnak el, közülük florisztikai és természetvédelmi 
szempontból is kiemelkedők a nem zsombékoló magassásrétek és láprétek. Több 
helyen ezek az élőhelyek más típusokkal mozaikolva, illetve átmeneti 
állományokat képezve figyelhetők meg. Üde rétlápokat az Ebergőc melletti, 2004-
ben felfedezett lápmedencében találunk. Itt jó természetességi állapot mellett 
több lápréti társulás figyelhető meg, számos védett növényfajjal. Ezen felül 
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megemlítendők Nemeskér és Gyóró mellett a kékperjések fragmentumai. A 
különböző száraz-félszáraz természetszerű gyepek (E, H) kisebb kiterjedésűek 
(összesen 2,69%), de általában jó természetességi állapotú, értékes állományok, 
figyelemre méltóak a hegyi rétek származékai. Szikesek (F2, F3) Ivántól délre 
kerültek elő, fragmentáltak, viszont helyi állományaik országos szinten is 
kiemelkedő értéket képviselnek. A másodlagos gyepek közül a száraz és üde 
típusok (főleg OB) aránya 7% körüli, ezek a korábbi legelők, kisebb részt szántók 
felhagyásával keletkeztek. Más zavart gyepek csak fragmentálisan fordulnak elő. 
Agrárélőhelyek és teljesen átalakított felszínek (pl. telephelyek) 3% alatti, csekély 
részesedéssel bírnak. 
 

3. táblázat:  Az ÁNÉR élőhelytípusok megoszlása a vizsgált területen (2015) 

ÁNÉR Név ha % 

B5 Nem zsombékoló magassásosok 2,61 0,04 

BA Fragmentális mocsári növényzet vízpartokon 83,06 1,39 

D1 Üde láprétek 11,28 0,19 

D2 Kékperjés rétek 2,69 0,04 

E1 Franciaperjés rétek 70,54 1,18 

E2 Veres csenkeszes rétek 65,98 1,10 

F2 Szikes rétek 17,85 0,30 

F3 Sziki magaskórósok 2,11 0,04 

H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek 24,56 0,41 

J6 Keményfás ligeterdők 730,20 12,22 

K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek 148,99 2,49 

L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek 1474,09 24,68 

L2b Cseres-kocsányos tölgyesek 53,87 0,90 

OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek 30,31 0,51 

OB Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok 361,80 6,06 

OF Ruderális gyomnövényzet 3,78 0,06 

P1 Őshonos fafajú fiatalosok 441,18 7,39 

P2a Üde és nedves cserjések 24,50 0,41 

P2b Galagonyás-kökényes száraz cserjések 99,62 1,67 

P8 Vágásterületek 108,29 1,81 

RA Őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok 53,74 0,90 
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ÁNÉR Név ha % 

RB Puhafás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők 21,47 0,36 

RC 
Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb 
erdők 

486,35 8,14 

RDa 
Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves 
származékerdők 

44,67 0,75 

RDb 
Idegenhonos tűlevelű fafajokkal elegyes 
őshonos fafajú erdők 

121,94 2,04 

S1 Ültetett akácosok 621,46 10,40 

S2 Nemesnyarasok 14,44 0,24 

S3 Egyéb tájidegen lombos erdők 32,71 0,55 

S4 Erdei- és feketefenyvesek 262,42 4,39 

S5 Nem őshonos fafajok spontán állományai 0,89 0,01 

S6 
Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

7,95 0,13 

S7 Egyéves intenzív szántóföldi kultúrák 15,17 0,25 

T1 Szántók 170,73 2,86 

T11 Csemetekertek, faiskolák 13,19 0,22 

T2 Évelő intenzív szántóföldi kultúrák 1,84 0,03 

T7 Intenzív gyümölcsösök 11,66 0,20 

T9 Kiskertek 14,42 0,24 

U10 Tanyák, családi gazdaságok 14,44 0,24 

U11 Út- és vasúthálózat 52,66 0,88 

U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 16,35 0,27 

U8 Folyóvizek 227,01 3,80 

U9 Állóvizek 10,20 0,17 

Összesen 5973,00 100,00 

 

A Natura 2000 terület élőhelyeinek változása a 2005–2015 közötti időszakban 

Az élőhelyekben bekövetkezett változások értékelését nehezíti, hogy a két 
térképezés eltérő kategóriarendszerrel (2005: ÁNÉR 1997, 2015: ÁNÉR 2011) 
készült. 2005-ben, az akkori ÁNÉR-rendszer hiányosságai miatt, egyes helyileg 
értelmezett kategóriák is használatra kerültek (OXX, PX, PXX, különböző 
bolygatott gyepek és vágásnövényzet), amelyeket azóta a 2011-es ÁNÉR-
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rendszerbe is beépítettek. Megjegyzendő, hogy a 2005-ben felmért terület a 2015-
ös Natura 2000 határoktól eltérő, kisebb (5395 ha) volt, mivel kisebb 
területfragmentumok és a vízfolyásokat kísérő sávok nem kerültek bele a 
felmérésbe. Az alábbi szöveges elemzésben az aktuális, 2011-es ÁNÉR szerint 
adjuk meg az élőhelyek elnevezését, az 1997-es kategóriarendszerre csak akkor 
hivatkozunk, ha értelmezési probléma van az adott élőhelytípussal. Abban az 
esetben (lásd 5. táblázat), ha az 1997-es ÁNÉR-kategória problémamentesen 
megfeleltethető a 2011-esnek, az 1997-es nevet külön nem tüntetjük fel. Akkor 
viszont, ha az 1997-es és a 2011-es értelmezés eltérő (főleg az O, a P és az R ÁNÉR-
típusok esetében), úgy párhuzamosan mutatjuk be a két időpontban felvett 
értékeket. A Rábaközben a tíz év alatt tapasztalt változások többsége az erdők 
használatához, neveléséhez és felújításához kötődik. A felújítások részben 
tarvágással, részben fokozatos felújítással történnek. A természetes felújítást a 
jelentős vadállomány kerítés nélkül megnehezíti vagy lehetetlenné teszi. A 
gyepek kezelésében különösebb változás nem történt, számos gyep erősen 
elcserjésedett vagy magaskórósodott, viszonylag kevés foltot vontak be az elmúlt 
tíz évben ismét a gyepgazdálkodásba. A területen más típusú nagyobb változás 
(pl. útépítések) nem történtek. A gyeptársulások változásait nagyon nehéz 
értelmezni az eltérő 1997-es és 2011-es kategóriarendszer, illetve az eltérő 
felvételi terület miatt. A fragmentális mocsári növényzet vízpartokon (BA) új 
kategória, a rábaközi kisebb vízfolyásokat kíséri. Az üde láprétek (D1) 
területcsökkenése mögött az Ebergőci-lápréten történő nádasodás és 
magaskórósodás, illetve a korábban felvett területek eltérő 2015-ös értelmezése 
áll. A kékperjések (D2) területnövekedése a nemeskéri láprét bevonásával 
magyarázható. A 2005-ben mocsárrétként felvett területeket átértékeltük, 2015-
ben üde rétként vagy szikes rétként kerültek besorolásra. A szikes rétek (F2) 
kategória feltehetően 2005-ben is megvolt, de akkor mocsárrétként vagy félszáraz 
gyepként értékeltük. Érdemi változást takar a franciaperjés rétek (E1) és a veres 
csenkeszes rétek (E2) jelentős növekedése. A növekmény jelentős része 2005-ben 
még rosszabb állapotú gyepként térképezett, azóta a kaszálás vagy legeltetés 
miatt regenerálódott gyepet takar. A különböző jellegtelen gyepek területe (O) 
mintegy 120 ha-ral csökkent a felmérés szerint, ez valós értéknek tekinthető. 
Ebben legjelentősebb tétel a parlag eredetű regenerálódott üde és félszáraz 
gyepeket illeti, kisebb részt erdősítések és beszántások is csökkentették e 
gyeptípus arányát. Ennek további bontása ÁNÉR-kategória szintjén nem 
lehetséges. A keményfás ligeterdők (J6) területe jelentősen, 160 ha-ral nőtt. Ez 
egyetlen okra vezethető vissza: a Rábaköz keleti részén elhelyezkedő höveji, 
babóti és bogyoszlói erdőtömbökben a korábban jellegtelen erdőként (R) 
térképezett erdőrészletek a spontán regenerálódás következtében már keményfás 
ligeterdőként is besorolhatók voltak. A gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (K2) 
területe alig változott. A cseres-tölgyesek (L2) területe mintegy 180 ha-ral 
csökkent (2005-ben még a cseres-kocsánytalan és a cseres-kocsányos tölgyesek 
egy kategóriában szerepeltek). Ennek oka az, hogy főleg a röjtöki és a csapodi 
erdőkben számos erdőfelújítás történt, s nagy kiterjedésűek a vágásterületek és 
jellegtelen fiatalosok. A változás léptékét jelzi, hogy 2015-ben a korábbihoz 
képest több mint 100 ha-ral több vágásterület és fiatalos volt a területen. A 
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véghasználatok hatását csak részben mérsékli, hogy a korábban a jellegtelen 
erdők közé sorolt erdők egy része a szerkezetben és fafajkészletben bekövetkező 
kedvező változások miatt többnyire cseres-kocsánytalan tölgyesekké (L2a) volt 
átsorolható. A különböző cserjések (P2a, P2b) területe a gyepek cserjésedése 
miatt valószínűleg kismértékben nőtt (ennek pontos megállapítását az 
alapvetően megváltozott kategóriarendszer nem teszi lehetővé). A jellegtelen 
erdők (R) területe kismértékben (mintegy 40 ha-ral nőtt), a korábbi fiatalosok 
záródása révén. A különböző idegenhonos fafajú erdők közül az akácosok (S1) 
térfoglalása mintegy 50 ha-ral nőtt, elsősorban az akác (Robinia pseudoacacia) 
spontán terjedése miatt. Eközben a telepített erdeifenyvesek (S4) területe 40 ha-
ral csökkent, mivel a rossz állapotú állományokat letermelték. A különböző agrár- 
(T) és antropogén élőhelyek (U), valamint a folyók (U8) és tavak (U9) területének 
változását a 2005-ben eltérő felvételi terület miatt nehéz értékelni. A terület 
ismeretében azonban kijelenhető, hogy egyik kategóriánál sem tételezhető fel 
érdemi változás. 

4. táblázat:  Az egyes élőhely-típusok előfordulása 2005-ben és 2015-ben 

ÁNÉR  Név  
2005 
(ha) 

2005 
(%) 

2015 
(ha) 

2015 
(%) 

B1a  Nádasok  0,38  0,01   

B3  Vízparti mocsarak 1,65  0,03   

B5  Nem zsombékoló magassásosok  7,69  0,14  2,61  0,04 

BA  
Fragmentális mocsári növényzet 
vízpartokon  

  83,06  1,39 

D1  Üde láprétek  20,40  0,38  11,28  0,19 

D2  Kékperjés rétek  0,34  0,01  2,69  0,04 

D34  Mocsárrétek  7,28  0,13   

E1  Franciaperjés rétek  2,37  0,04  70,54  1,18 

E2  Veres csenkeszes rétek  33,69  0,62  65,98  1,10 

F2  Szikes rétek    17,85  0,30 

F3  Sziki magaskórósok  1,60  0,03  2,11  0,04 

H4  
Erdőssztyeprétek, félszáraz 
irtásrétek  

32,46  0,60  24,56  0,41 

J6  Keményfás ligeterdők  577,65  10,71  730,20  12,22 

K2  
Gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesek  

153,73  2,85  148,99  2,49 

L2a  Cseres-kocsánytalan tölgyesek  1712,78  31,75  1474,09  24,68 

L2b  Cseres-kocsányos tölgyesek    53,87  0,90 

O1  Kiszáradó mocsarak és sásosok  0,83  0,02   
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ÁNÉR  Név  
2005 
(ha) 

2005 
(%) 

2015 
(ha) 

2015 
(%) 

O11  
Természetközeli gyepek egykori 
szántókon  

19,13  0,35   

O2  Zavart felszínek iszapnövényzete  0,30  0,01   

O3  
Ártéri és mocsári ruderális 
gyomnövényzet  

1,66  0,03   

O6  Alföldi gyomos üde gyepek  12,12  0,22   

O7  
Domb- és hegyvidéki gyomos 
szárazgyepek  

208,46  3,86   

O8  
Domb- és hegyvidéki gyomos 
üde gyepek  

269,10  4,99   

OXX  
Csatornák növényzete (alkalmi, 
egyedi kategória) 

0,15 0,01   

OA  Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek    30,31  0,51 

OB  
Jellegtelen üde gyepek és 
magaskórósok  

  361,80  6,06 

OF  Ruderális gyomnövényzet    3,78  0,06 

P1  Vágáscserjések és pionír erdők  12,01  0,22   

P2  
Spontán cserjésedő-erdősödő 
területek  

86,25  1,60   

P3  
Fiatal erdősítés 
gyepmaradványokkal  

144,94  2,69   

PX  
Pusztavágások és felújítatlan 
vágásterületek (alkalmi, egyedi 
kategória) 

319,90 5,93   

PXX 
Tájidegen magaskórós fajok 
állományai (alkalmi, egyedi 
kategória) 

1,34 0,02   

P1  Őshonos fafajú fiatalosok    441,18  7,39 

P2a  Üde és nedves cserjések    24,50  0,41 

P2b  
Galagonyás-kökényes száraz 
cserjések  

  99,62  1,67 

P8  Vágásterületek    108,29  1,81 

R1  Spontán beerdősödött területek  10,92  0,20   

R2  
Tájidegen fafajokkal elegyes 
erdők  

46,58  0,86   

R3  Jellegtelen telepített erdők  570,87  10,58   

RX  
Jellegtelen zárt fiatal állományok 
(alkalmi, egyedi kategória) 

52,21 0,97   
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ÁNÉR  Név  
2005 
(ha) 

2005 
(%) 

2015 
(ha) 

2015 
(%) 

RA  
Őshonos facsoportok, fasorok, 
erdősávok  

  53,74  0,90 

RB  
Puhafás jellegtelen vagy 
telepített erdők  

  21,47  0,36 

RC  
Keményfás jellegtelen vagy 
telepített erdők  

  486,35  8,14 

RDa  
Őshonos lombos fajokkal elegyes 
fenyvesek  

  44,67  0,75 

RDb  
Tűlevelű fafajokkal elegyes 
őshonos erdők  

  121,94  2,04 

S1  Ültetett akácosok  579,15  10,74  621,46  10,40 

S2  Nemesnyarasok  6,09  0,11  14,44  0,24 

S3  Egyéb tájidegen lombos erdők  27,82  0,52  32,71  0,55 

S4  Erdei- és feketefenyvesek  309,01  5,73  262,42  4,39 

S5  
Nem őshonos fafajok spontán 
állományai  

21,14  0,39  0,89  0,01 

S6  
Nem őshonos fajú facsoportok, 
erdősávok  

  7,95  0,13 

T1  Szántók  101,74  1,89  170,73  2,86 

T11  Csemetekertek, faiskolák    13,19  0,22 

T2  
Évelő intenzív szántóföldi 
kultúrák  

  1,84  0,03 

T5  Vetett rétek és legelők  5,06  0,09   

T7  Intenzív gyümölcsösök  9,74  0,18  11,66  0,20 

T9  Kiskertek    14,42  0,24 

U10  Tanyák, családi gazdaságok    14,44  0,24 

U11  Út- és vasúthálózat    52,66  0,88 

U4  
Telephelyek, roncsterületek, 
hulladéklerakók  

16,40  0,30  16,35  0,27 

U8  Folyóvizek    227,01  3,80 

U9  Állóvizek    10,20  0,17 

Összesen 5395,00  100,00  5973,00  100,00 
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A Natura 2000 területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 
értékelése 

A Natura 2000 területnek szinte pontosan a fele (2993 ha, 50,11%) minősült 
közösségi jelentőségű élőhelynek. A jelenleg közösségi jelentőségű élőhelynek 
nem tekinthető területek közül 1500–2000 ha esetében várható (cserjések, 
jellegtelen és telepített erdők, ültetett fenyvesek), hogy megfelelő kezelés esetén 
néhány évtizeden belül közösségi jelentőségű élőhellyé alakulhat, így ezek 
aránya a területen 80% körüli értékre emelhető. 

5. táblázat:  A vizsgált területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedése 
(2015) 

N2000 Név Terület (ha) % 

- Nem közösségi jelentőségű élőhely 2980,07 49,89 

1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 25,49 0,43 

3130 
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae 
és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 

4,07 0,07 

6210 
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 

25,59 0,43 

6410 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 

15,66 0,26 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

205,38 3,44 

6520 Hegyi kaszálórétek 121,72 2,04 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 11,28 0,19 

91F0 

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus 
robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 
(Ulmenion minoris) 

774,52 12,97 

91G0 
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val 
és Carpinus betulus-szal 

148,99 2,49 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 1660,23 27,80 

Összesen 5973 100,00 

A Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek változása a 2005–
2015 közötti időszakban 

A Natura 2000 területek 2004. évi jelölésekor a közösségi jelentőségű élőhelyek 
előfordulási aránya szakértői becsléssel került megállapításra, amely később 
(elsősorban a 2005. évi térképezés alapján) felülvizsgálatra került. A terület első 
(2005-ös) felmérése még nem Natura 2000 élőhelyekkel történt, azokat a 
foltleírások alapján később rendeltük hozzá az élőhelytérképhez, így a 2005-ös 
felmérés sem tekinthető teljes mértékben pontosnak. A 2004-es, 2005-ös és 2015-
ös állapotot reprezentáló összesítések a 6. táblázatban találhatók.  
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6. táblázat:  A közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedése a Standard Data Form-on 
2004-ben és 2014-ben 

Kód Név 
2004 2014 

% ha % ha 

1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 
  

0,03 1,6 

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea 
uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea 
vegetációval 

  
0,03 1,65 

3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló 
vízfolyások Ranunculion fluitantis és 
Callitricho-Batrachion növényzettel 

0,5 38 
  

3270 Iszapos partú folyók részben 
Chenopodion rubri, és részben Bidention 
növényzettel 

0,5 38 
  

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések <1 
   

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett változataik 
(Festuco-Brometalia) 

10 600 0,54 32,8 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae) 

  
0,01 0,34 

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a 
magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai 

0,5 38   

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó 
mocsárrétjei 

0,5 38   

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

  0,12 7,3 

6520 Hegyi kaszálórétek   0,59 36 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek   0,34 20,4 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas 
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1 75   

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók 
mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy 
Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris) 

18 1100 9,5 577 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraea-val és Carpinus betulus-szal 

7 430 2,5 153,7 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus 
pubescens-szel 

0,5 38   

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 50 3000 28,14 1712 

Összesen 88,5 5395 41,80 2542,79 
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Özönnövények előfordulási viszonyai a területen 

A Rábaközben a fás szárú özönnövények közül egyedül a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) okoz érezhető természetvédelmi problémákat, amely számos 
területrészen telepített, elegyetlen állományokat alkot. A szándékos 
telepítéseken kívül számos állományban a szomszédos területekről spontán 
(gyökérsarjakkal) elterjedve jelent meg, gyakran fasorokból, mezsgyékről is ki 
tud lépni sarjaival. Az akác elterjedése nem egyenletes, termőhelyi okokból a 
keleti öntésterületen alárendelt szerepű, és a szárazabb cseri talajokon (Iván 
környéke, Csapod és Vitnyéd térsége) is viszonylag kevés helyen fordul elő. A 
terület nyugati, kedvezőbb klímájú részén lévő, üdébb erdőtalajokkal rendelkező 
röjtöki és újkéri erdők viszont ideálisak számára, itt terjedése nemcsak 
természetvédelmi, hanem erdészeti problémákat is okoz (több homogén akácos 
folt a félresikerült tölgyes erdőfelújítások következtében alakult ki). Az akác 
visszaszorítása a területen csak szisztematikus kezeléssel biztosítható. Az 
erdőterületen ismert kisebb előfordulások visszaszorítása az előhasználatok 
során folyamatosan kerülhet megvalósításra. Problémát okozhat, hogy a 
tervezett előhasználatot követő években rendszeresen vissza kellene térni a túlélő 
sarjak elpusztítására. Az akác főfafajú erdőrészletekben szerkezetátalakítás 
szükséges a következő véghasználat után, ennek bekövetkeztéig azonban a 
környező erdőkben tapasztalható terjedést kontrollálni kell. Egyes 
gyepterületeken az akác visszaszorítására egyedi intézkedéseket kell kidolgozni, 
mert itt a természetvédelmi cél a gyep helyreállítása, így nem elegendő az akác 
irtása, biztosítani kell a későbbi fenntartó gyephasználatot is. A fás szárú 
özönfajok közül a terület néhány pontján észlelhető a mirigyes bálványfa 
(Ailanthus altissima) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa). Előfordulási helyeiken 
e fajokat szándékosan telepítették be az erdőszegélyekbe az elmúlt évtizedekben. 
Ezek egyelőre pontszerű előfordulások, amelyek azonban egyes helyeken 
kezdenek sávszerűvé válni. Magszóró egyedek még alig fordulnak elő a területen, 
de a meglévő sarjak néhány éven belül termőre fordulhatnak. Az előfordulások 
mindkét faj esetében jelenleg viszonylag kis befektetéssel felszámolhatók, így 
megelőző jelleggel haladéktalanul meg kell kezdeni kiirtásukat. Az irtásra 
kidolgozott, hatékony módszerek ismertek. 

A lágy szárú fajok közül a magas aranyvessző (Solidago gigantea) számára a 
terület a keleti öntéstalajokon álló keményfás ligeterdők kivételével nem kedvező, 
a faj kevés helyen, általában kis borítással fordul csak elő. A középső és nyugati 
területrészen ritka. Terjedése erdei vágásokon várható, gyepeken szinte sehol 
nem fordul elő. Nagyobb térhódításával akkor lehet számolni, ha a babót–
bogyoszlói és a babót–höveji erdőtömbökben nagyobb felújítások és 
véghasználatok történnek. A rábaközi folyók mentén elszórtan többfelé előfordul, 
de összefüggő tömeget nem alkot. A Rábaköz északi, hansági peremén több 
folyóparti szakaszon jelentős a magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata) térfoglalása 
a vízparti magaskórós növényzetben, a faj a Vitnyéd–Kapuvár vonaltól délre már 
igen ritka.  
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A Natura 2000 terület természetes élőhelyeinek helyzete, veszélyeztető 
tényezők, kezelési javaslatok 

A terület természetes növénytakaróját döntően az erdők határozták meg, 
leginkább a cseres-tölgyesek és a keményfás ligeterdők, de jelentős volt a 
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek aránya is. Ezt a képet színezték a kis 
kiterjedésű vizes élőhelyek és a fragmentált gyepek. Az erdősültség alföldperemi 
helyzetben még ma is magasnak számít, viszont jelentős az átalakított vagy 
jellegtelen erdők aránya. Nem jelentős kiterjedésűek és általában leromlott 
állapotúak a folyó menti élőhelyek (BA, U8), amelyek a rábaközi vízfolyásokat 
keskeny sávként, zömmel szántók között haladva kísérik. Fontos a nem 
zsombékoló magassásrétek (B5) megőrzése, amelyek elsősorban Iván környékén 
találhatók, leginkább más gyeptársulásokkal, iszapnövényzettel mozaikolva. 
Ezeknél a kezelés során egyrészt a legalább időszakos vízborítás fenntartása a 
feladat (lecsapoló árkokat nem szabad létrehozni), másrészt a helyenként jelentős 
méreteket öltő vadkárosítást (taposás!) kell mérsékelni. Ezekben az 
állományokban több védett vagy védelemre érdemes iszaplakó növényfaj is 
megtalálható, amelyek a térségben csak itt fordulnak elő. A különböző üde és 
nedves láprétek a területen Ebergőc, Gyóró és Nemeskér mellett találhatók, 
romló természetességi állapotban, de még számos növényritkasággal. Elsőrangú 
fontosságú e lefolyástalan területek megfelelő kezelése, ami a vízszint 
stabilizálását követeli meg. Meg kell oldani a területek nádasodásának és 
cserjésedésének problémáját is, legalább kétévenkénti nyári vagy nyár végi 
kaszálással, s a széna kihordásával a területről. A kaszálás során csak olyan 
eljárást szabad alkalmazni, ami nem jár a talaj tömörödésével. A különböző 
száraz-félszáraz gyepekre leselkedő legnagyobb veszélyforrás a beerdősítés vagy 
a szántóvá alakítás, a területen ide sorolt élőhelyfoltok esetében 
megakadályozandók e beavatkozások. A természetes cserjésedést óvatos 
legeltetéssel célszerű fékezni. Az Iván melletti sziki élőhelykomplexum országos 
jelentőségű, különösen veszélyeztetett, amelybe több alkalommal is 
beleszántottak, egy részén (ahogy 2005-ben is) vadászati létesítmény és depó van. 
A területen semmiféle beavatkozás nem végezhető, a közlekedést, áthaladást is 
korlátozni kell. 

Az erdőtársulások közül leginkább a keményfás ligeterdők (J6) veszélyeztetettek. 
Felújításuk során az alábbi alapelveket kell betartani: 

• Vegyszerezés és teljes talajelőkészítés egyáltalán nem végezhető. A 
felújításokat a vad károsítása ellen vagy létszámapasztással, vagy 
kerítéssel meg kell védeni. 

• Csak a tájban honos, az adott termőhelyre való fafaj alkalmazható a 
felújításban, pl. magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), 
kocsányos tölgy (Quercus robur), mezei (Ulmus minor) és vénic szil (U. 
laevis), de pl. a csertölgy (Qu. cerris) az öntéstalajokon kerülendő. 

• Kisebb, 0,5–1 ha-os vágások alkalmazhatók, hagyásfákkal illetve 
hagyásfafoltokkal (ahol a fák mellett a cserjeszintben sem történik 
beavatkozás). 
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A zárt cseres kocsánytalan tölgyesek (L2a) és gyertyános kocsánytalan tölgyesek 
(K2), továbbá P és R kategóriás származékaik kezelése során az alábbi irányelvek 
érvényesek: 

• Csak a tájban honos, az adott termőhelyre való fafaj alkalmazható a 
felújításban, a természetes elegyviszonyok megtartásával (kerülni kell 
a teljesen elegyetlen cseresek tervezését). Az elegyfajok egyedeit – pl. 
gyertyán (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre), hársak 
(Tilia spp.), szilek (Ulmus spp.), madárcseresznye (Cerasus avium) – 
kímélni kell, mégpedig olyan mértékben, hogy a végvágás során is 
meglegyenek méretes, felső lombszintes egyedeik. 

• Kisebb, 0,5–1 ha-os vágások engedélyezhetők, ezeken belül is 
hagyásfákkal illetve hagyásfafoltokkal (ahol a fák mellett a 
cserjeszintben sem történik beavatkozás). 

• A 4–5-ös természetességű, természeti és gazdálkodástörténeti 
emléknek tekinthető, legelőerdő-szerű cseres-kocsányos tölgyes 
foltokban erdészeti beavatkozások nem végezhetők, itt cél a meglévő 
állapot konzerválása. 

• A telepített erdők kezelése során arra kell törekedni, hogy a 
monokultúrákat elegyes, stabil állományok váltsák fel. A fenyőfajok 
elegyítése erdőrészletenként 30% elegyarányig, soros vagy csoportos 
elegyítéssel megengedett, 0,1 ha-t meghaladóan elegyetlen fenyves 
állományrészlet nem hozható létre. A jövőben a feketefenyő (Pinus 
nigra) és a lucfenyő (Picea abies) telepítését teljesen mellőzni kell. 

• Újabb akácos erdősítés vagy erdőtelepítés a területen nem javasolt. A 
természetszerű állapotú tölgyes részletek esetleges akácelegyét fel kell 
számolni, vegyszeres és mechanikai kezelési eljárások alkalmazásával. 

A másodlagos jellegtelen gyepeket (O) extenzív kezeléssel (legeltetés, kaszálás) 
kell hasznosítani. Esetleges beerdősítésük csak őshonos fafajjal végezhető. 
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