
   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 kap-
 csoljunk 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.
 
 Természetes anyagokból alkossunk élőhe-
 lyeket 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!

LIVING GARDENS
ÉLŐ KERTEK
Élőhelyek kialakítása a kertekben 
a veszélyeztetett fajok védelmére 
Ausztriában és Magyarországon

A projekt megvalósítását az Interreg V-A Ausztria-
Magyarország Program támogatja.
 
A projektről bővebb információ az alábbi hon-
lapokon található:
www.interreg-athu.eu/livinggardens
www.global2000.at/livinggardens
www.balatonregion.hu
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Pfa�stätten, Tattendorf, Trumau
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   Tipps fürs Gärtnern
  
 Gärtnern Sie naturnah und verzichten Sie
 auf Pestizide, Kunstdünger und Torf.
 
 Servieren Sie Bienen, Schmetterlingen und
 Co über das ganze Jahr ein Blütenbu�et an 
 heimischen Blumen, Sträuchern und Bäumen. 

 Tolerieren Sie auch Beikräuter und lassen Sie
 „wilde Ecken“ mit Brennnesseln in Ihrem 
 Garten zu.
 
 Viele nachtaktive Tiere sterben durch Außen-
 beleuchtung. Schalten Sie Außenlampen nur
 ein wenn nötig und dann mit geringer
 Intensität und nach unten gerichtet. Warmes 
 Licht ist insektenfreundlicher als kaltweißes.
 
 Scha�en Sie naturnahe Strukturen als
 Lebensräume und Versteckmöglichkeiten,
 wie z.B. Natursteinmauern, Steinpyramiden,
  Laub- und Reisighaufen, Totholz oder abge-
 storbene Pflanzenstängel, die über den 
 Winter stehen bleiben.

 Entscheidend ist die Vielfalt! 

Das Projekt wird durch das Kooperationsprogramm 
Interreg V-A Österreich-Ungarn unterstützt.
  
Infos unter
www.interreg-athu.eu/livinggardens
www.global2000.at/livinggardens
www.balatonregion.hu

Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-
Wiener Becken
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie, VII/7 National-
parks, Natur- und Artenschutz
Nationalparkdirektion Balaton-felvidéki
Gemeinde Gyenesdiás, Gemeinde Zalakaros
Gemeinde Pfa�stätten, Gemeinde Tattendorf, Gemeinde 
Trumau

GLOBAL 2000
Agentur für Integration und Entwicklung am Balaton
Natur im Garten GmbH

LIVING GARDENS
Lebensräume im Garten für gefährdete Arten 

in Österreich und Ungarn

Projektlaufzeit



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

A kihalástól fenyegetett állat-/növényfajok védelmét
segítő megoldások erre a térségre vonatkozóan 
kerülnek kidolgozásra és megvalósításra a projekt-
ben résztvevő településeken:
osztrák részről Pfa�stätten, Tattendorf és Trumau, 
valamint magyar részről Gyenesdiás és Zalakaros 
településeken.

A projekt segít felhívni a lakosság �gyelmét a biodi-
verzitás fontosságára, és lehetőséget biztosít 
számukra, hogy ismereteiket és tapasztalataikat 
megosszák egymással és a határ másik oldalán élő 
kerttulajdonosokkal.
 
A projekt keretében részletes útmutató készül az 
élőhelyek kialakításához, valamint tájékoztató és
�gyelemfelhívó rendezvények segítik a települési 
önkormányzatok, a zöldterületek kezelésével fog-
lalkozó szervezetek, valamint a helyi lakosság 
közreműködését.

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

A GLOBAL 2000 és Natur im Garten osztrák termé-
szetvédelmi szervezetek, és a Balatoni Integrációs 
Közhasznú Nonpro�t Kft. közösen dolgozta ki az “Élő 
kertek” elnevezésű projektet a lakott területek biológiai 
sokféleségének megóvása érdekében.

A fajok sokszínűségének csökkenése globális jelen-
ség. 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 láto-
gatók szabadon felkereshetnek.

A bemutató élőhelyek mintájára hasonló élőhe-
lyeket bárki kialakíthat a saját kertjében is, ezáltal 
segítve a veszélyeztetett őshonos növény- és állat-
fajok megóvását.

Das Projekt wird mithelfen, die Ö�entlichkeit für die 
Bedeutung der biologischen Vielfalt zu sensibilis-
ieren und zusätzlich die Möglichkeit geben, ihr
Wissen und ihre Erfahrungen untereinander und 
mit GartenbesitzerInnen auf der anderen Seite der 
Grenze auszutauschen.
Das Projekt bietet detaillierte Anleitungen zur 
Gestaltung von Lebensräumen sowie Informationsver-
anstaltungen und Praxisworkshops um Gemeinde- 
GärtnerInnen, Bauhof-MitarbeiterInnen, Pflegevereine 
und die lokale Bevölkerung zu unterstützen.

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie die biologische 
Vielfalt eines Gebiets durch einfache Maßnahmen 
im eigenen Garten und auf ö�entlichen Flächen
gesteigert werden kann.

Die österreichischen Umweltschutzorganisationen 
GLOBAL 2000 und Natur im Garten sowie die Agen-
tur für Integration und Entwicklung am Balaton 
haben gemeinsam das Projekt „Living Gardens“ zur 
Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungs-
raum entwickelt. Der Verlust der Artenvielfalt ist ein 
globales Phänomen.

Mehr als 1 Million Arten sind weltweit vom Ausster-
ben bedroht. Im Rahmen des Projekts werden im 
österreichisch-ungarischen Grenzgebiet Schau-
Lebensräume gescha�en, die von interessierten 
BesucherInnen kostenlos besucht werden können.

Nach dem Vorbild dieser Biotope kann jede/r im 
eigenen Garten entsprechende Lebensräume an-
legen und so zum Schutz bedrohter heimischer 
Pflanzen- und Tierarten beitragen.

Trumau

Zalakaros

Pfa�stätten

Tattendorf

Gyenesdiás

Das Projekt „Living Gardens“ wird in der einzigartigen 
pannonischen Klimazone in der grenzüberschrei-
tenden Region südlich von Wien und westlich des 
Plattensees umgesetzt.

In den Projektgemeinden Pfa�stätten, Tattendorf und 
Trumau in Österreich sowie Gyenesdiás und Zalakaros 
in Ungarn werden Lösungen für den Schutz von gefähr-
deten Tier-/Pflanzenarten in diesem Gebiet entwickelt 
und realisiert.


