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A csatorna 
lehetőség

• Természetes vizes élőhelyek 
szerepét tölti be, vagy kiegészíti 
azokat.
• A vadgazdálkodási és 

természetvédelmi célú 
élőhelyfejlesztések fontos eleme 
lehet.
• Része lehet a struktúrált

szegélygazdálkodásnak.
• Partján vadrejtők, vadföldek, 

etetők alakíthatók ki.



A csatorna veszélyes



A csatornák kezelése 

►lassú vizű csatornáknál a nyári időszak alatt a növényzet nagyra nő
►hagyományos megoldás: a vízi növényzet teljes, egy időben történő 

kaszálása
►E helyett alkalmazható:

• a szakaszos tisztítás és szakaszonként a sodrást akadályozó 
növényzet eltávolítása

• folyás iránnyal szemben haladva, időben csúsztatva lehet az 
egyes szakaszokat kaszálni. 

• Biztosítani érdemes a vízi növényzet visszatelepedési 
lehetőségét.









Töltések és gátak karbantartása
okok 

Meg kell állítani a fás 
szárú növények 

fejlődését

A töltést és különösen 
annak belső, mentetlen 
rész felőli oldalát minél 
simábban kell tartani  

Fontos, hogy minél 
vastagabb, sűrűbb 

gyökérzet stabilizálja és 
védje a töltést az 

eróziótól. 

minimálisra akarják 
csökkenti a takarást és 

a búvóhelyeket 

lakott területek 
közelében a töltésnek 

jól is kell kinézni



Töltések és gátak karbantartása
megoldások 

állandó nyírással, tömör, rövid gyep 

• a lágyszárúak virágozhatnak és magot is hoznak
• a füves élőhely a fészkelés idején zavartalanabb, utána nagyobb rovar 

produkcióval rendelkezik
• a lágyszárúak termést is hoznak, ami a kaszálás után újra fontos 

táplálékbázist jelent. 
• Nagyobb változatosság és takarás is jellemzi az ilyen területeket

kaszálást egyszer egy évben, késő ősszel



Csatornák medrének kezelése

a szükséges munkálatokat, mindig csak az egyik partról végezzük

keletkezett hulladékokat gondosan meg kell semmisíteni,

Minden idős fát kímélni kell 

A folyó mellet lévő fasorokat csak annyira szabad megnyitni-megbontani, hogy a munkagépek a 
mederhez le tudjanak menni. 

Érdemes megtartani olyan területeket, mind a parton, mind a folyómederben, amelyek a növényzet 
természetes újra telepedését lehetővé teszik.





A csatorna part fásszárú 
növényzete részben 
meghagyható



Struktúrált szegélyrendszer 
csatornával



A csatorna tehát lehetőség, de 
sajnos egyben veszélyforrás is



2600m hosszú lineár csatorna, 1,6m mélység, homokos altalaj



2000m 
tápcsatorna



Mert egyszer csak kiderült, hogy veszélyes…

















A kotrás veszélyei







• A csatornázásra szükség van – de mind a 
kialakítás, mind a kezelés során figyelembe 
kell venni elsősorban a terresztris védett és 
vadászható fajok értékeit!



Köszönöm a figyelmet!


