Kertészkedési tippek, ötletek
Kertészkedés során kerüljük a növényvédő
szerek, műtrágyák és tőzeg használatát.
Gondozzuk és óvjuk az őshonos virágokat,
bokrokat és fákat a méhek, pillangók és
társaik számára.
Toleráljuk a gyomnövényeket a kertben „vad
növény sarkok” kialakításával (például csalán
számára).
Sok éjszakai életmódot folytató állat pusztul
el a kültéri világítás miatt. Csak akkor kapcsoljunk fel lámpát kint, ha mindenképpen
szükséges, és akkor is csak alacsony
fényerősségű, lefelé irányított fényforrást
használjunk. A meleg fényű izzók kevésbé
vonzzák a rovarokat, mint a hideg fehér
fényű fényforrások.

A projekt partnerei
GLOBAL 2000
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Natur im Garten GmbH

LIVING GARDENS

A projekt stratégiai partnerei
Landschaftspflegeverein Thermenlinie-WienerwaldWiener Becken
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, VII/7
Nationalparks, Natur- und Artenschutz
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Gyenesdiás, Zalakaros
Pfaffstätten, Tattendorf, Trumau

Természetes anyagokból alkossunk élőhelyeket és búvóhelyeket, hozzunk létre
például kőfalakat, kőrakásokat, levélhalmokat,
valamint gally és faág kupacokat, amelyek a
tél folyamán is megmaradnak.
A cél a változatosság és a sokszínűség!

A projekt megvalósítását az Interreg V-A AusztriaMagyarország Együttműködési Program támogatja.
A projektről bővebb információ az alábbi honlapokon található:
www.interreg-athu.eu/livinggardens
www.global2000.at/livinggardens
www.balatonregion.hu
A projekt időtartama
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Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett
fajok védelmére Ausztriában és Magyarországon

A GLOBAL 2000 és a Natur im Garten osztrák természetvédelmi szervezetek, valamint a Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. közösen dolgozta
ki az “Élő Kertek” elnevezésű projektet a lakott területek biológiai sokféleségének megóvása érdekében.

Gyenesdiás
Zalakaros

A projekt példaként szolgál, hogy a magánkertekben és a közösségi parkokban megvalósítandó
egyszerű intézkedésekkel miként lehet a térség
biológiai sokféleségét növelni.

Az „Élő Kertek” projekt a Bécstől délre és a Balatontól
nyugatra fekvő határon átnyúló régióban, az egyedülálló pannon területen valósul meg.

A kihalástól fenyegetett állat- és növényfajok védelmét
segítő megoldások erre a térségre vonatkozóan kerülnek kidolgozásra és megvalósításra a projektben
résztvevő településeken:
osztrák részről Pfaffstätten, Tattendorf és Trumau,
valamint magyar részről Gyenesdiás és Zalakaros
településeken.

A fajok sokszínűségének csökkenése globális jelenség. A világon több mint 1 millió fajt fenyeget a
kihalás veszélye. A projekt keretében bemutató
élőhelyek kerülnek kialakításra az osztrák-magyar
határ menti térségben, amelyeket az érdeklődő látogatók szabadon felkereshetnek.
A bemutató élőhelyek mintájára hasonló élőhelyeket bárki kialakíthat a saját kertjében is, ezáltal
segítve a veszélyeztetett őshonos növény- és állatfajok megóvását.

Pfaffstätten

A projekt segít felhívni a lakosság figyelmét a
biodiverzitás fontosságára, és lehetőséget biztosít
számukra, hogy ismereteiket és tapasztalataikat
megosszák egymással és a határ másik oldalán
élő kerttulajdonosokkal.
Trumau
Tattendorf

A projekt keretében részletes útmutató készül az
élőhelyek kialakításához, valamint tájékoztató és
figyelemfelhívó rendezvények segítik a települési
önkormányzatok, a zöldterületek kezelésével foglalkozó szervezetek, valamint a helyi lakosság
közreműködését.

