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Eredményalapú természetvédelmi 
kifizetések 

 

Egy új kísérleti agrár-környezetvédelmi támogatási 
rendszer a Nagy-Küküllő és Pogány-havas régiókban 

2015-2018 

 
Általános információk a projektről 
 
A kísérleti projektet 2016-2018 között az Adept Alapítvány koordinálja partnerségben a Pogány-havas 
Kistérségi Társulással  
 
Kapcsolattartók:  
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Az eredményalapú agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerekről 
Mostanig az agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek kezelési előírásokon alapultak, például 
meghatározott kaszálási dátumok előírásán. A támogatási rendszer logikája, hogy az előírások várhatóan 
elvezetnek egy bizonyos eredményhez, természetvédelmi szempontból fontos fajok és élőhelyek 
védelméhez. 
 
Az új, eredményalapú rendszerekben (angolul Results Based Agricultural Payment Systems, rövidítve 
RBAPS) közvetlenül a kívánt eredmény alapján történik a kifizetés, a gazdák szabadon választhatják meg 
a területeik művelési módját a helyi sajátosságok, természetvédelmi információk, kulturális sajátosságok, 
egyéni tapasztalatok függvényében és az időjárási viszonyoknak megfelelően. 
 
A Nagy-Küküllő és Pogány-havas kísérleti program leírása 
Ez a kiadvány a Nagy-Küküllő és Pogány-havas térségekben zajló új kísérleti agrákörnyezetvédelmi 
programot mutatja be. A program próbaüzemmódban zajlik ezen a két területen 2016 és 2018 között

 
 

A program a Magas Természeti Értékű (HNV) kaszálókat célozza meg. Ezek a kaszálók általában több 
évszázada hagyományos művelés alatt állnak, és a helyi kulturális örökség fontos részét képezik. Sok 
növény és állatfaj számára képeznek élőhelyet és gazdasági szempontból is nagyon fontosak, mert: 

• takarmányt biztosítanak a háziállatok számára 
• nektárt biztosítanak a mézelő méhek számára 
• gyógynövényeket és más felhasználású növényeket teremnek 
• alternatív bevételi forrást képeznek természetbarát turizmusból 
• hozzáadott értéket jelentenek a helyi élelmiszertermelésben  
• az EU kiemelt természetvédelmi objektumát képezik. 

 
Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a romániai Magas Természeti Értékű kaszálók világszinten a 
legfajgazdagabbak közé tartoznak. Ennek ellenére kiterjedésük csökken, mivel sok helyen legelővé 
alakítják, felhagyják, túlzott mértékben trágyázzák vagy felülvetik, és intenzív művelés alá vonják őket.  
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E támogatás célja azoknak a művelési módoknak a segítése, amelyek által jó minőségű takarmány 
állítható elő, ugyanakkor a vadon élő fajok megmaradásához is hozzájárulnak. A kifizetés nem előírt 
kezelési módok alapján történik, hanem a kezelés eredményeként létrejött illetve fenntartott fajgazdagság 
megléte alapján. A kaszáló fajgazdagságát indikátor növényfajok jelenléte alapján állapítják meg. 
 
Az RBAPS-al kapcsolatos tapasztalatok más európai országokban 
Ilyen típusú támogatásokat vezettek be az elmúlt néhány évben Franciaország, Németország és Svájc 
egyes vidékein. Az ottani gazdák ezt a rendszert jobban kedvelték, mint a hagyományos támogatási 
programokat, mert: 

• elismeri a gazdák hozzáértését 
• a gazdák szabadon választhatják meg a művelés módját a helyi viszonyok és az időjárás 

függvényében, és nincsenek merev dátumokhoz, más előírásokhoz kötve 
• a gazdákat közvetlenül a társadalom által elismert természetvédelmi szolgáltatásért fizetik.  

 
E kísérleti program során szerzett tapasztalatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
tudomására hozzák. Amennyiben a program népszerűnek bizonyul a gazdák és az ellenőrző hatóságok 
körében, akkor a jövőben az egész ország területén elérhetővé válhat. 
 
Ki vehet részt a programban? 
A programban azok a gazdák vehetnek részt, akik 

1. kaszálót birtokolnak vagy bérelnek a Pogány-havas vagy Nagy-Küküllő régiókban, lásd a 2. 
oldalon található térképet 

2. nem kötöttek agár-környezetvédelmi támogatási szerződést a jelenlegi támogatási 
periódusban 

3. legalább 5 növényfaj található a kaszálójukon a 8. oldalon található listából. 
 
A támogatás igényléséhez az APIA-hoz benyújtott kérelmek másolatát fogjuk kérni. Amennyiben a 
területre bérleti szerződést köt, azt legalább 3 évre kell megkötni, ameddig a jelen programból 
támogatást igényel, azaz 2018 év végéig. 
 
Amennyiben úgy gondolja, hogy érdekli a programban való részvétel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
Demeter Lászlóval a Pogány-havas Kistérségi Társulástól. Az elérhetőség megtalálható a kiadvány 
hátoldalán. 
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A használt fogalmak meghatározása 
 

• A program során a kaszáló fogalmat olyan állandó gyepterületekre használjuk, amelyeken 
legalább évente egyszer a füvet lekaszálják a fő vegetációs periódusban, és amelyeken nem 
legeltetnek 10-12 héttel a kaszálást megelőzően. 

• A fő vegetációs periódus május és augusztus közé esik, amikor a környezeti feltételek 
megfelelőek a lágyszárú növények növekedése és virágzása számára. 

 
 
Az RBAPS programban való részvétel feltételei parcella szinten 
 

• A kaszáló parcella egy homogén területhasználati egység. Minden parcellát külön kell 
benevezni a projektbe. Amennyiben a parcella 10 hektárnál nagyobb, 10 hektárnál kisebb 
egységekre kell bontani, és mindenik parcellát külön kell vizsgálni. 

• A szerződő gazdának elegendő kontrollal kell rendelkeznie a terület fölött ahhoz,hogy a 
szerződés ideje alatt a vállalt feltételek teljesüljenek (tulajdonos vagy bérlő kell legyen). 

• Az igénylő gazda minden évben kaszálás előtt fel kell mérje azokat az indikátorfajokat, 
amelyek az adott parcellán virágzanak, a 9-14. oldalon található listáról, a 6. oldalon található 
módszertan alapján és a 15. oldalon található űrlapot használva. A gazda azonosítja kaszálás 
előtt az indikátorfajokat, amelyek virágzás előtti, teljes virágzási vagy termésérlelő állapotban 
találhatóak, amikor könnyen felismerhetőek, és egyúttal a fajok egy részének termésérlelése 
is biztosítva  van.  

• Minden évben a gazda ki kell töltse a mezőgazdasági tevékenységi űrlapot, amely 
tartalmazza a kaszálás dátumát. 

• A kaszálót legalább évente egyszer le kell kaszálni a fő vegetációs periódusban. A legeltetés 
ki van zárva legalább 10-12 héttel a kaszálást megelőzően. 

 
 
Javaslatok: hogyan műveljük úgy a kaszálóinkat, hogy a lehető legmagasabb indikátor 
fajszámot érjünk el, a gyep jó minőségű legyen, és magas(abb) támogatásban 
részesüljünk 

Minden e programban résztvevő gazda személyre szabott tanácsadásban részesül a projektfelelősök 
részéről, valamint nyomtatott útmutató révén. A tanácsadás célja segíteni a gazdákat abban, hogy 
megfeleljenek a támogatási elvárásoknak. Amennyiben a gazda követi ezeket az útmutatásokat, az 
adott területen élő fajok száma növekedhet, és magasabb szintű támogatás érhető el. Az ajánlások 
között megemlítjük: 

1. Ajánlott kaszálási időszakok: az RBAPS csomag 
nem szabja meg a kaszálás dátumát, így lehetővé 
teszi a gazda számára, hogy rugalmasan 
alkalmazkodjon az adott évben uralkodó 
viszonyokhoz. Ennek ellenére, ha a kaszálás a 
virágzás előtt történik, elveszítheti a támogatást 
abban az évben és hosszú távon csökkenhet az 
indikátorfajok száma. A késői kaszálás ugyanakkor 
kedvező sok állat, például madárfajok számára, 
hogy sikeresen szaporodjanak. 

2. A kaszálás módja: meredek lejtőkön a kézi kaszával vagy kisgéppel végzett kaszálás előnyösebb 
az élővilág számára. A körkaszával végzett kaszálás károsabb a növény és állatvilágra nézve. 

3. Rövid ideig tartó tavaszi és őszi legeltetés előnyös lehet a növényfajgazdagság szempontjából, de 
fontos, hogy a kaszálást megelőző 10-12 hétben (májustól augusztusig) ne történjen legeltetés. 
Szintén fontos, hogy a legeltetés ne legyen túl intenzív, hogy a taposás ne károsítsa a gyepet.  
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4. A műtrágyahasználat vagy túlzott mennyiségű istállótrágya az indikátorfajok eltűnését 
eredményezi, és gyomosodást okozhat. Kisebb mennyiségű használata kedvez a 
fajgazdagságnak. 

5. Ajánljuk, hogy a gazda értesítse a projektfelelőst a kaszálás tervezett dátumáról, hogy az 
indikátorfajok jelenlétét a kezdés előtt ellenőrizhessék, amikor könnyebb az azonosítás. 

6. A gazda meg kell tegyen mindent annak érdekében, hogy a kaszálón a fő vegetációs periódusban 
ne történjen legeltetés saját vagy idegen állatokkal, mert ezzel az indikátorfajok virágzása 
meghiúsulhat, és elveszítheti a támogatást az adott évben. 

 
A támogatás felépítése 
 

Három szintű kifizetés létezik ebben a programban: 
1. csomag: hektáronként évente 213 €, ha minimum 5 indikátorfaj található a területen, lásd  a 

8-14. oldalt, és ezeket a parcella méretének megfelelő transzekt módszerrel felmérték (lásd a 
következő részt). 

2. csomag: hektáronként 229 €, ha minimum 8 indikátorfaj található a a területen, és ezeket a 
parcella méretének megfelelő transzekt módszerrel felmérték. 

3. csomag: hektáronként 259 €, ha minimum 10 indikátorfaj található a a területen, és ezeket a 
parcella méretének megfelelő transzekt módszerrel felmérték. 

 
A programban részt vevő gazdák ingyenes tanácsadásban kapnak a kifizetési szintre vonatkozóan. 
• Az első évben (2016), az első ellenőrzést megelőzően a gazda saját meggondolása szerint 

választhatja ki a kifizetés szintjét. Ezt leellenőrzik és szükség esetén kiigazítják a 
programfelelőssel együttműködve. A kiigazítás nem von maga után penalizálást. 

• A következő két évben (2017-2018) a gazda nem válthat alacsonyabb kifizetési szintre. Magasabb 
szintre váltás lehetséges, amennyiben a kezelés hatására több indikátorfaj jelenik meg a 
területen. 
 

Tudományos kutatás és ellenőrzések 
 

A program résztvevői szerződést kötnek az ADEPT  Alapítvánnyal és partnereivel, akik lebonyolítják a 
kifizetést, a tudományos felmérést (és ellenőrzést), az Európai Bizottság és a Német 
Környezetvédelmi Alap (DBU) közvetlen támogatásával.  
 
Az Adept Alapítvány konzultálni fog a gazdákkal és gazdaszervezetekkel a Nagy-Küküllő és 
Pogányhavas régiókban, a programban részt venni szándékozó gazdák azonosítása végett. A 
szerződést 3 éves periódusra kötik, 2016, 2017 és 2018-ra.  
 
Mindkét területen, a program személyzete ellenőrzi a programban résztvevő kaszálókat, és 
tanácsadást nyújt a résztvevő gazdáknak. Az ellenőrző szakértők felmérik az indikátorfajokat a fent 
leírt módszer alapján, és megállapítják, hogy az előző évben kaszálták-e a területet. egyértelműen 
látszik, hogy előző évben nem kaszálták a területet (avaros fű, fiatal fák, bokrok), vagy amennyiben 
2017/2018-ban kevesebb indikátorfajt találnak, mint a célzott csomag (5, 8 vagy 10 faj), akkor a 
pályázó gazda abban az évben az adott parcellára nem kap kifizetést. 
 
A szakértő megpróbálja leellenőrizni a parcellákat kaszálás előtt. Amennyiben az ellenőrzést 
valamilyen okból nem sikerül elvégezni kaszálás előtt, akkor néhány héttel a kaszálást követően fogja 
elvégezni azt, amikor a növényzet regenerálódott.  
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Az indikátorfajok felmérési módja 

A felmérés módszerét használhatják a gazdák, hogy 
ellenőrizhessék a saját eredményeiket, és a program 
szakértői, akik az ellenőrzést végrehajtják. 

1) Mindenik parcellán belül járjunk be egy 100 m 
hosszú egyenes vonalat a parcella hosszabbik 
átmérője mentén, ez lesz a „transzekt”. Amennyiben a 
parcella szélessége nagyobb, mint 10 méter, kerüljük 
az 5 méteres szegélysávot. 

2) Amennyiben a hosszabbik átmérő 100 m-nél 
rövidebb, a transzekt lefutása cikkcakkos lehet. 

3) Keressük a táblázatban szereplő indikátorfajokat a 
transzekt mentén egy 2 méter széles sávban (1 m jobbra és 1 m balra). 

4) A transzekt minden harmadára külön jegyezzük fel az ott észlelt indikátor fajokat (így három kb. 33 
m-es szakaszunk lesz). Minden szakaszban el kell érni a minimális indikátor fajszámot! Például, 
ha az 5 indikátorfaj szintű csomag volt megcélozva, és a felmérés eredménye: 1. harmad = 6 
indikátor, 2. harmad = 5 indikátorfaj, 3. harmad = 4 indikátorfaj, akkor a parcella nem jogosult 
támogatásra.  

5) A fajokat fel kell jegyezni egy a kiadvány végén szereplőhöz hasonló táblázatban. Minden 
harmadban más indikátor fajcsoport szerepelhet, illetve nem jelent problémát az sem, ha az ellenőrző 
személy más fajeggyüttest talál, mint a gazda, lényeges, hogy a minimális fajszám (csomagtól 
függően 5, 8  vagy 10) indikátorfaj legyen jelen a 100 méteres transzekten. 

6) Amennyiben a parcellának csak egy része fajgazdag, a parcella ezen részére lehet igényelni a 
kifizetést. 

Fig: Subsecție pentru calcularea speciilor floristice  
 

 

 

 

 

 

Indikátor fajok száma a transzekt szakaszokon 

 

 

 

 

  

5	 7	 5	

6	 4	 5	

11	 8	 10	

<100	m	

10	 12	 11	

	

5	indikátorfaj	küszöb	elérve	ü 	

5	indikátorfaj	küszöb	nincs	elérve	û 	

8	indikátorfaj	küszöb	elérve	ü 	

10	indikátorfaj	küszöb	elérve	ü 	
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Képzés és további információk 

A project szakemberei képzést biztosítanak minden résztvevő számára az indikátorfajok felismerésére 
és felmérésére vonatkozóan, és tanácsadást nyújtanak a kaszálók természeti értékének és 
takarmányértékének fenntartásár illetve növelésére vonatkozóan. Minden információ ugyanakkor 
ingyenes nyomtatott útmutatóban és az interneten is elérhető a www.fundatia-
adept.org/?content=rbaps honlapon. 

Bármilyen kérdés, probléma esetén a résztvevők telefonon igényelhetnek segítséget a kapcsolattartó 
személyektől.  
 

Válogatott szakirodalom 

• Akeroyd J. & Bădărău S. (2012) Pajiștile uscate cu Înaltă Valoare Naturală din sudul 
Transilvaniei. Fundația ADEPT Transilvania. 

• Akeroyd J. & Bădărău S. (2012) Specii de plante indicatoare pentru pajiști cu Înaltă Valoare 
Naturală din sudul Transilvaniei. Fundația ADEPT Transilvania. 

• Keenleyside C, et al. (2014) Results-based Payments for Biodiversity Guidance Handbook: 
Designing and implementing results-based agri-environment schemes 2014-20. Prepared for the 
European Commission, DG Environment, Contract No ENV.B.2/ETU/2013/0046, Institute for 
European Environmental Policy, London. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/rbaps-handbook.pdf 

• Keenleyside C, et al. (2014) Sinteză a ghidului privind plăţile pentru biodiversitate bazate pe 
rezultate: conceperea și implementarea schemelor de agromediu bazate pe rezultate, 2014-
2020. http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/RO_RBAPS_GHS.pdf 

• Keenleyside C, et al. (2014) Az eredményalapú biodiverzitási kifizetések kézikönyvének 
ÖSSZEFOGLALÓJA Eredményalapú agrár-környezetvédelmi rendsz erek tervezése és 
megvalósítása 2014–2020. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/HU_RBAPS_GHS.pdf 

• Speta E, Rákosy L (2010) Wildpflanzen Siebenbürgens, 1st ed. Plöchl Druck GmbH, Freistadt, 
Austria 
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Indikátor fajok 
Az alábbiakban megtalálható annak a 30 növényfajnak vagy fajcsoportnak a leírása, amelyet kutatás 
alapján választottak ki és teszteltek mint a projekt két mintaterületének magas természeti értékű 
kaszálóira jellemző indikátorfajokat. Ezek a fajok csak extenzíven művelt kaszálókon élnek és magas 
növény és állatfajgazdagsággal, ugyanakkor jó minőségű szénatermésssel társulnak. Érzékenyek a 
művelés változásaira és eltűnnek, ha: 

• nagyobb mennyiségű műtrágyát vagy istállótrágyát használnak 
• gyomirtókat használnak 
• a kaszálások száma nő 
• a kaszálót túl korán kaszálják (június közepe előtt) 
• nehéz gépekkel kaszálnak és takarnak 
• a kaszálót legeltetik a nyári időszakban  
• a területet nem kaszálják. 

 

Mindegyik faj könnyen felismerhető, és a legtöbbjük nyár elején virágzik, amikor a felméréseket 
végzik.  
 

A hasonló fajokat összevonták, hogy ne okozzanak nehézséget az azonosítás során. Ebben az 
esetben (pl. vadon élő orchideák), a csoport egy indikátorként szerepel. 
 
Nedves területek indikátorfajai:  
• mocsári gólyahír,  
• gólyaorr fajok,  
• réti lednek,  
• kakukkszegfű,  
• réti füzény,  
• kígyógyökerű keserűfű, 
• őszi vérfű,  
• zergeboglár,  
• orvosi macskagyökér. 
Félszáraz gyepek indikátorfajai:  
• nárciszképű szellőrózsa,  
• orvosi bakfű,  
• harangvirág fajok,  
• szegfű fajok,  
• koloncos legyezőfű,  
• szamóca fajok,  
• tejoltó galaj,  
• tárnics fajok,  
• réti margitvirág,  
• sarlós lucerna,  
• orchidea fajok,  
• kankalin fajok,  
• rózsás pozdor,  
• vajszínű és magyar here,  
• bakszakáll fajok,  
• hegyi here. 
Száraz gyepek indikátorfajai:  
• ágas homokliliom,  
• tarka koronafürt,  
• vajszínű ördögszem, 
• sarlós gamandor,  
• kakukkfű fajok. 
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Indikátor fajok 

 

 
 

Magyar név: Mocsári gólyahír  
Népi nevek: mocsárvirág 
RO: Calcea calului  
EN: March marigold 
Lat: Caltha palustris L. 
 
Magasság: 15-50 cm  
Virágok: élénk sárga, 2,5 - 4 cm átmérőjűek, 5 szirommal 
Levelek: sötétzöldek és fényesek, nagyméretűek, vese 
alakúak 

 

 
 

Magyar név: Tejoltó galaj 
RO: Sânziene 
EN: Lady’s Bedstraw 
Lat: Galium verum L. 
 
Magasság: elérheti az 1 m-t 
Virágok: sok kis sárga, mézillatú virág (4-6 mm) 
Levelek: tű alakúak, 1-2,5 cm hosszúak 

 

 
 

Magyar név: Réti lednek 
Népi nevek: sárga vadborsó 
RO: Lintea pratului 
EN: Meadow Vetchling 
Lat: Lathyrus pratensis L. 
 
Magasság:30-60 cm 
Virágok: sárgák, 3-12 tagú csoportokban, mindenik kb. 15 
mm hosszú 
Levelek: nyíl alakúak 

 

 
 

Magyar név: Sarlós lucerna 
Népi nevek: vadlucerna 
RO: Lucernă galbenă  
EN: Sickle Medic 
Lat: Medicago falcata L. 
 
Magasság:30-60 cm 
Virágok: aranysárgák 
Levelek: három keskeny, ovális levélkéből tevődnek össze 

 

 

Magyar név: Kankalin fajok,  
Népi nevek: Kukukkvirág, bárányláb 
RO: Ciuboţica cucului 
EN: Cowslip 
Lat: Primula veris și alte Primula sp. 
 

Înălțime: 6-30 cm 
Flori: galben închis sau deschis,ce apar devreme în martie-
mai 
Frunze: ovale cu o suprafața încrețită 
Magasság: 6-30 cm 
Virágok: világos vagy sötétsárgák, március-áprilisban 
Levelek: oválisak, felszínük ráncos  
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Magyar név: Bakszakáll  
Népi nevek: bakceka 
RO: Barba caprei 
EN: Goats beard/Jack-go-to-bed-at-noon 
Lat: Tragopogon pratensis și alte Tragapogon sp. 
 

Magasság: 20-80 cm 
Virágok: nagyméretű, gyermekláncfűhöz hasonló sárga 
fészekvirágzat 
Levelek: hosszúak, keskenyek, a szár és a levelek 
megtörve tejnedvet engednek 
Termése fehér színű, szakállra emlékeztet, erről kapta a 
nevét 

 

 
 

Magyar név: Zergeboglár  
Népi név: Pünkösdi rózsa 
RO: Bulbuc de munte 
EN: Globefower 
Lat: Trollius europaeus L. 
 
Magasság: 10-50 cm 
Virágok: gömb alakúak, átmérőjük 4-5 cm 
Levelek: tenyér alakúak, felül sötétebbek 

 

 
 

Magyar név: Orvosi tisztesfű (bakfű) 
RO: Vindecea 
EN: Betony 
Lat: Betonica officinalis L.  
 
Magasság: 30-100 cm 
Virágok: sok bíborszínű virág egy tengelyen 
Levelek: oválisak, csipkés szélűek 
Asztma és hurutos megbetegedések ellen teaként 
használják, de ismert a köszvény, illetve reuma elleni 
hatásai is. 

 

 
 

Magyar név: Tarka koronafürt 
RO: Coronişte 
EN: Crown Vetch 
Lat: Coronilla varia L. (syn. Securigera varia L.) 
 
Magasság: 30-120 cm 
Virágok: tömött, rózsaszín és fehér virágokból álló fürt 
Levelek: tollszerűek, 11-21 levélkével 

 

 
 

Magyar név: Barátszegfű és más szegfű fajok 
Népi nevek: német szegfű, vadszegfű 
RO: Garofiţă 
EN: Charterhouse Pink 
Lat: Dianthus carthusianorum și alte Dianthis spec. 
 
Magasság: 30-40 cm 
Virágok: rózsaszín, ötszirmú virágok, néha fehér foltokkal 
Levelek: hosszú, keskeny (3-5 mm), egymással szemben 
állnak 



	 11	

 

 
 

Magyar név: Réti füzény 
RO: Răchitan 
EN: Purple Loosestrife 
Lat: Lythrum salicaria L. 
 
Magasság: 30-150 cm 
Virágok: sok rózsaszín virág egy tengelyen 
Levelek: 3-12 cm hosszú, keskeny (1-3 cm), hasonlóak a 
fűzfa leveléhez 

 

 
 

Magyar név: Réti kakukkszegfű	
RO: Floarea-cuculi 
EN: Ragged-Robin  
Lat: Lychnis flos-cuculi L. 
 
Magasság: 40-60 cm 
Virágok: világos rózsaszín, 4 cafrangos szirommal 
Levelek: keskenyek, max. 10 cm hosszúak, tövük kerekített 

 

 

Magyar név: Kígyógyökerű keserűfű 
RO: Răculeţ 
EN: Bistort 
Lat: Polygonum bistorta  
Magasság: 30-90 cm 
Virágok: sok kis világos rózsaszín virág egy 10-15 cm 
hosszú füzéren 
Levelek: hosszúak (20 cm), keskenyek, felül sötétzöldek, 
alul kékeszöldek 
 
Nedves, tőzeges talajú réteken elterjedt, gyöktörzse 
vaskos, kanyargós. 
 
Gyöktörzsét a népi gyógyászatban vérzés- és 
gyulladáscsillapítónak használták — utóbbi minőségében 
belsőleg is. Tőleveleit a spenóthoz hasonlóan főzték meg. 

 

 
 

Magyar név: Őszi vérfű 
RO: Sorbestrea 
EN: Greater Burnet 
Lat: Sanguisorba officinalis L. 
 
Magasság: 30-90 cm 
Virágok: sok apró sötétbordó virág egy rövid füzérbe 
csoportosulva 
Levelek: 3-7 fogazott szélű levélke egy tengelyen 
 

 

 

 
Magyar név: Sarlós gamandor 
RO: Busuiocel roz/ Germănder roz/Dumbăţ 
EN: Red Germander 
Lat: Teucrium chamaedrys L. 
 
Magasság: 10-30 cm 
Virágok: sok kis rózsaszín ajakos virág 
Levelek: kicsi, csipkés szélű, fényes, sötétzöld levelek 
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Magyar név: Kakukkfű 
Népi név: Vadcsombor 
RO: Cimbrişor 
EN: Wild Thyme 
Lat: Thymus spec. 
Magasság: 10-40 cm 
Virágok: tömött fürtben álló rózsaszín kis virágok 
Levelek: kicsik, oválisak 
Fontos gyógynövény: Kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, 
görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is.  
Erős fertőtlenítő és antimikrobiális hatása van. 

 

 
 

Magyar név: Orvosi macskagyökér 
RO: Odolean/ Valeriana  
EN: Valerian 
Lat: Valeriana officinalis L. 
 

Magasság: 25-200 cm 
Virágok: fehérek vagy rózsaszínűek, illatosak 
Levelek: sötétzöldek, szárnyasan összetettek  

 

 
 

Magyar név: Ágas homokliliom 
RO: Liliuţa 
EN: Branched St Bernard’s-Lily 
Lat: Anthericum ramosum L. 
 

Magasság: 30-80 cm 
Virágok: fehérek, csillag alakúak, 6 szirmúak  
Levelek: hosszúak, keskenyek	

 

 
 

Magyar név: Nárciszképű szellőrózsa  
Népi név: Havasi nárcisz 
RO: Anemone  
EN: Windflower  
Lat: Anemone narcissiflora L.  
 

Magasság: 20-40 cm 
Virágok: Neve azt mutatja, hogy a virága hasonlít a 
nárciszhoz, a levele a szellőrózsához. Bozontos szőrű, 
hosszú, felálló kocsányon nyílnak a 3–4 cm átmérőjű fehér, 
kívül rózsásan árnyalt virágai. A virágok gallérozó 
fellevelekkel körülvett ernyőben állnak.  
Levelek: A levelek 3–5 tagú, mélyen osztott vagy szeldelt 
részre tagoltak. A levélszeletek széles háromszögletesek, a 
virágokat körülvevő fellevelek mélyen osztottak, fogasak.	

 

 
 

Magyar név: Koloncos legyezőfű 
RO: Aglică 
EN: Meadowsweet 
Lat: Filipendula vulgaris Moench. 
 

Magasság: 30-80 cm 
Virágok: Virágai laza, legyező alakú bogernyőben nyílnak. 
Halványsárga színűek, a rózsafélékre nem jellemző módon 
hat szirom alkotja őket, illetve sok porzó szál. Ezek a 
porzók hosszabbak a szirmoknál, így kissé borzas 
„megjelenésű” lesz a növény tőlük. A még ki nem nyílt 
virágok bimbója jellegzetesen rózsaszín. 
Levelek: Levelei sokszorosan szárnyaltak-szeldeltek, 
keskeny-szálas, fűrészes szélű levélkékre tagoltak 
(leginkább a cickafark levelére hasonlít). Ezek nagyrészt 
tőállóak, de a száron is látható néhány kisebb levél.	
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Magyar név: Szamóca fajok 
Népi név: Tokos eper, Erdei eper 
RO: Fraguţa 
EN: Wild strawberry 
Lat: Fragaria viridis, Fragaria vesca 
Magasság: 5-20 cm 
Virágok: 5 fehér szirom 
Levelek: 3 fogazott szélű levélke ül egy nyélen  

 

 
 

Magyar név: Réti margitvirág 
Népi név: Margaretta, papvirág 
RO: Margarită  
EN: Oxeye daisy 
Lat: Leucanthemum vulgare Lam.  
 

Magasság: 20-80 cm; 
Virágok: max. 5 cm átmérőjű fészekvirágzat, körben kb. 20 
fehér szirmú virág keretezi 
Levelek: mindkét oldalom sötétzöldek, kanál alakúak, 
fűrészes szélűek 

 

 
 

Magyar név: Magyar here 
Népi név: Fehér vadhere 
RO: Trifoi sulf, Trifoi magyar 
EN: Sulphur Clover, Hungarian clover 
Lat: Trifolium ochroleucon + Trifolium pannonicum 
 
Magasság: 20-100 cm 
Virágok: A fejecske tojásdad, 4-7 cm hosszú, alján nincs 
gallérozó levél. A csésze 15-20 mm hosszú. A levélke 
keskeny lándzsás, alsó felében legnagyobb az átmérője. 
Levelek: hármasával álló sűrűn szőrös levelek 

 

 
 

Magyar név: Hegyi here 
RO: Trifoi de munte  
EN: Mountain clover 
Lat: Trifolium montanum L. 
 
Magasság: 15-70 cm 
Virágok: fehér színű gömb alakú, viszonylag kicsi 
virágzatok 
Levelek: hármasával álló szőrtelen levelek 

 

 

Magyar név: Vajszínű ördögszem 
RO: Sipică albă 
EN: Yellow scabious 
Lat: Scabiosa ochroleuca L.  
 
Magasság: 20-80 cm 
Virágok: krémszínű, fészekszerű virágzatban állnak 
Levelek: összetett levelek, vékony levélkékből tevődnek 
össze 
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Magyar név: Harangvirág fajok 
Népi név: Harangvirág 
RO: Clopoţei 
EN: Bellflower 
Latin név: Campanula sp. 
 
Magasság: 15-100 cm 
Virágok: kéktől liláig, csengettyű alakúak 
Levelek: változatosak, lehetnek hosszúak, keskenyek vagy 
kerekdedek 

 

 
 

Magyar név: Tárnics, encián 
Népi név: Szent László füve 
RO: Gențiană 
EN: Gentian 
Latin név: Gentiana/Gentianella sp. 
 
Magasság: 5-60 cm 
Virágok: általában kék, ritkábban lila színűek, tölcsér 
alakúak 
Levelek: egyszerű, épszélű levelek 

 

 
 

Magyar név: Gólyaorr fajok  
Népi név: Szent János virág 
RO: geranium  
EN: Cranesbill 
Latin név: Geranium sp. 
 
Magasság: 5-60 cm 
Virágok: kék vagy pirosas színűek 
Levelek: gyakran szőrösek, szeldeltek 
A termés gólyacsőrhöz hasonló kemény, megnyúlt. 

 

 
 

 
Magyar név: Rózsás pozdor 
RO: Lăptiucă 
EN: Viper’s-grass 
 
Latin név: Scorzonera rosea 
 
Magasság: 10-50 cm 
Virágok: fehéres, halvány rózsaszín 
Levelek: hosszú, keskeny levelek 

 

 

Magyar név: Kosborfélék/orchideafélék 
RO: Orhidee 
EN: Orchids 
Latin név: Orchidaceae család 
 
Magasság: 10-25 cm 
Virágok: fehér, rózsaszín, vörös vagy sötétvörös színűek 
Levelek: hosszú, keskeny, hegyes végű, épszélű levelek 
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Pályázati lap 

 

Pályázó neve: ________________________________________________________________ 

Parcella neve/száma: ___________________________________________________________ 

Felmérés dátuma: ______________________ Indikátor fajok száma (5/8/10): ______________ 

Ellenőrző személy neve: _________________________________________________________ 

 

A kaszálóparcella légifotója (sárga vonal), és 
a felmérési útvonal (3 szakaszra osztott piros 
vonal) 

  

  Trei-
me 1 

Trei- 
me 2 

Trei-
me 3 

1 Anemone 
narcissiflora 

   

2 Anthericum ramosum û û û 
3 Betonica officinalis    
4 Caltha palustris    
5 Campanula spec.  û  û 
6 Coronilla varia    
7 Dianthus spec.  û û 
8 Filipendula vulgaris û û û 
9 Fragaria spec.    
10 Galium verum û û û 
11 Gentiana spec.    
12 Geranium  spec.     
13 Lathyrus pratensis     
14 Leucanthemum 

vulgare 
   

15 Lychnis flos-cuculi    
16 Lythrum salicaria     
17 Medicago falcata    
18 Orchidaceae spec. û   
19 Polygonum bistorta    
20 Primula spec.    
21 Sanguisorba 

officinalis  
   

22 Scabiosa ochroleuca    
23 Scorzonera spec.    
24 Teucrium 

chamaedrys 
   

25 Thymus spec.     
26 Tragopogon spec. û û  
27 Trifolium montanum    û 
28 Trifolium 

ochroleucon/pannonic
um 

   

29 Trollius europaeus     
30 Valeriana officinalis     
 Specii indicători 6 5 6 
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Elérhetőség 

Ezt a kísérleti eredményalapú agrár-környezetvédelmi csomagot az ADEPT Alapítvány koordinálja 
2015-2018 között.  

A csomag azt a kaszálóművelést támogatja, amely jó minőségű széna előállítását és a vadon 
élő fajok védelmét egyaránt megvalósítja. A jelenleg használatos, előírt művelési módokkal 
szemben az eredményért, a kaszálók fajgazdagságáért történik a kifizetés, amit bizonyos 
indikátorfajok megléte alapján mérnek. Ebben a kiadványban megtalálható a támogatási csomag 
részletes leírása, a támogatás feltételrendszere és mértéke.  

Amennyiben Ön kaszálót birtokol vagy bérel a Nagy-Küküllő vagy a Pogány-havas régióban és 
érdekli ez a program, kérjük vegye fel a kapcsolatot Răzvan Popa-val az Adept Alapítványtól, 
Szászkézden, vagy Demeter Lászlóval a Pogány-havas Kistérségben. 
 

 
 
Demeter László  
 
tel: 0741 010 448  
 
email: 
demeter.bio.eco@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

 
 
Răzvan Popa  
 
tel: 0752 264 592 
 
email: razvan@fundatia-adept.org 
 
 
 
 
 
  

 

 

                      

                 


