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I A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület
fenntartási terve
1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
Tolnai Duna kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

1.2. Azonosító kód
HUDD20023

1.3. Kiterjedés
7.161,69 hektár

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1. Közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek
Élőhelytípus
kódja

Élőhelytípus megnevezése

Reprezentativitás
(A-D)

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae,
91E0 * Salicion albae)
B
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto3130 Nanojuncetea vegetációval
C
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben
3270 Bidention növényzettel
C
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei

C

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

1.4.2. Közösségi jelentőségű jelölő fajok
FAJKÓD

FAJNÉV

REPREZENTATIVITÁS
(A-D)

1032

tompa folyamkagyló (Unio crassus)

C

1086

skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus)

C

2011

lápi póc (Umbra krameri)

C

4

1145

réti csík (Misgurnus fossilis)

C

2555

széles durbincs (Gymnocephalus baloni)

C

1098

ingola fajok (Eudontomyzon ssp)

C

1114

leánykoncér (Rutilus pigulus)

C

1157

selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)

C

1160

német bucó (Zingel streber)

C

1130

balin (Aspius aspius)

C

1159

magyar bucó (Zingel zingel)

C

1188

vöröshasú unka (Bombina bombina)

C

1993

dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

C

1220

mocsári teknős (Emys orbicularis)

C

1308

piszedenevér (Barbastella barbastellus)

C

1324

közönséges denevér (Myotis myotis)

C

1318

tavi denevér (Myotis dasycneme)

C

1355

vidra (Lutra lutra)

C

A jelölő élőhelyek és állatfajok felsorolásánál a Natura2000 terület adatlapjának (Standard
Data Form) 2013. október 31-ével felfrissített változatait vettük alapul.1 A D populációs,
illetve reprezentációs értékkel rendelkező fajokat és élőhelyek nélkül.

1.5. Érintett települések
Tolna megye:
Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa, Paks, Gerjen,
Fejér megye:
Daruszentmiklós
Bács-Kiskun megye:
Dunaegyháza, Solt, Harta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Uszód, Bátya,
Foktő, Kalocsa
A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek
által érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti,
térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is
kiterjed.

1

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDD20028
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1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Országos jelentőségű védett természeti terület:
Bölcskei nőszirmos TT (111,16 ha) egy részterülete. Védetté nyilvánító jogszabály: 15/2007.
(III. 30.) KvVM rendelet. A Tolnai Duna Natura 2000 területre eső részterület nagysága: 86 ha
Törzskönyvi száma: 312/TT/07
Ex lege védett területek:
A tervezési területen egy db ex lege védett terület található, Dunaföldvár 0607/11c. védett
láp, Kiterjedése: 2,1492 ha. Magántulajdonos.
Helyi jelentőségű védett terület:
Madocsai szlavón tölgyes (5,6 ha), a Tolna Megyei Tanács VB. 21/1975. határozatával
védetté nyilvánított, majd Madocsa Község Önkormányzatának 10/2007.(XI.5.) számú
rendeletével védettségében megerősített. Teljes területével része a Natura 2000 területnek.
Imsósi-erdő (54,74 ha) Paks Város Önkormányzatának 13/2000. (VI.5.) határozatával védetté
nyilvánított, majd 30/2008.(XII. 17.) számú rendeletével védettségében megerősített. Teljes
területével része a Natura 2000 területnek.
Dunapataji-szigetek és ártéri erdők (18,84 ha) Bács-Kiskun Megyei Tanácsa 3/1994. (XII. 12.)
rendeletével védetté nyilvánított, majd Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2007. (XI. 26.) rendeletével védettségében megerősített. Teljes területével
része a Natura 2000 területnek.
Országos ökológiai hálózat:
A tervezési terület teljes területével az Országos ökológiai hálózatnak is része,
magterületként illetve ökológiai folyosóként.
Nemzetközi jelentőségű területek:
A tervezési területen nincs átfedő, illetve érintett nemzetközi jelentőségű terület.
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1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Elfogadott érvényes természetvédelmi kezelési terv az érintett védett
természeti területre
Bölcskei nőszirmos TT kezelési terve (2007)

1.7.2. Településrendezési eszközök
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
4/2012. (II. 17.) módosított a 1/2005. (II.21.) számú rendelettel elfogadott Tolna Megye
Területrendezési Terve
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (XI. 29.) önkormányzati
rendelete Bács-Kiskun megye területrendezési tervéről
24/2003. (XII. 31.) számú rendeletével elfogadott Paks Helyi Építési Szabályzat és
településrendezési terv, módosítva 23/2011 (XI. 25.) számú rendelettel
Dunaföldvár város önkormányzataképviselő testületének12/2007.(V.05.) KT, a 2/2009.
(II.15)KT, a 29/2009 (XII.18.) KT, a 32/2011.(XII.30.) a 4/2012.(IV.30.) és a 17/2012.(V.31.)
önkormányzati rendelettel módosított 18/2006 (XII.05.) számú rendelete Dunaföldvár város
helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről
Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006.(VII.2.) számú rendelete
Madocsa Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának
megállapításáról
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2003 (VI.15.) rendelete Gerjen
község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzatának
megállapításáról, módosítva 4/2009. (III. 27.) rendelettel
Bölcske helyi építési szabályzata (17/2009. (VII.12.) sz. önkormányzati rendelettel
módosított21/2003. (XII.21.) sz. önkormányzat rendelet)
Dunaegyháza Községi Önkormányzat 1/2004. /II. 01./ rendelete a település rendezési
tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról
Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (XI.11.) és a 9/2014. (VI.10.)
önkormányzati rendelettel módosított 11/2008. (VII.7.) önkormányzati rendelete a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról
Harta településszerkezeti-, szabályozási terv és HÉSZ, elfogadva a 20/2001. (X. 29.)
rendelettel
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006.(V.29.) rendelete a
helyi építési szabályokról
Ordas településrendezési terve és helyi építési szabályzata, 19/2004 (XI.30) önkormányzati
rendelet
Géderlak településrendezési terve és helyi építési szabályzata 19/2004 (XII.01.)
önkormányzati rendelet
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Dunaszentbenedek szabályozási terve és helyi építési szabályzata, 1/2006 (II.15.)
önkormányzati rendelet, módosítva a 7/2009 (VI.22.) rendelettel
Uszód szabályozási terve és helyi építési szabályzata, 12/2006 (IV.22) önkormányzati
rendelet
Foktő szabályozási terve és helyi építési szabályzata, 4/2004 (II.26) önkormányzati rendelet,
módosítva a 5/2009 (X.10) rendelettel
Kalocsa településrendezési terve és helyi építési szabályzata, 22/2004 (X.20) önkormányzati
rendelet, módosítva a 23/2008 (XI.07.) rendelettel, a 24/2009 (IX.18) rendelettel, a 27/2009
(IX.20) rendelettel, valamint a 8/2013. (VI. 3.) rendelettel
Daruszentmiklós 9/2005. (IX.15.) Ökt.számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata,
módosítva a 9/2008. (IV.30.) valamint a 17/2008. (XI.05.) ÖKT rendelettel
Bátya településre nem találtunk elfogadott, érvényben lévő helyi építési szabályzatot és
településrendezési tervet

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
A terület az erdő terv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdő terv készítésének
szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a Nagydorogi, a
Közép-Duna menti az Alsó-Duna-menti, valamint a Mezőföldi erdő tervezési körzetbe
tartozik.
Nagydorogi körzet: A tervezési terület Tolna megyei szakaszára az erdőterv rendelet2
alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott, Nagydorogi
Körzet, körzeti erdőterv jóváhagyási száma: 41236/46/2009 vonatkozik, mely 2018. 12. 31-ig
érvényes.
Közép-Dunamenti körzet: Közép-Duna menti körzet erdőtervét a 11/2010. FVM rendelet
szerint 2016-ban fogják elkészíteni.
Alsó-Dunamenti körzet: Alsó-Duna menti körzet erdőtervét a 11/2010. FVM rendelet szerint
2020-ban fogják elkészíteni.
Mezőföldi körzet: Daruszentmiklós községhatárban pár hektár, ám itt üzemtervezett erdő
nem található

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
Tolna megye
A Tolna megyei vadásztársaságok üzemterveit a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály hagyta jóvá
Dunaföldvár Vadásztársaság:
26.4/4/188-9/2007.
2

kódja

17-450110-1-4-1.

Üzemtervi

határozat

száma:

11/2010. (II.4.) FVM rendelet
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Bölcskei Tátorjános Vadászegylet: kódja 17-450210-1-4-1 Üzemtervi határozat száma:
26.4/4/273-6/2007.
Madocsai Földtulajdonosok Vadásztársasága: kódja 17-450310-1-4-1 Üzemtervi határozat
száma: 26.4/4/213-6/2007.
Dunakömlődi vadásztársaság:
26.4/4/177-8/2007.

kódja

17-450510-1-4-1

Üzemtervi

határozat

száma:

Úttörő Vadásztársaság: kódja 17-450710-1-4-1 Üzemtervi határozat száma: 26.4/4/2747/2007.
Csámpai Béri Balogh Ádám Természetvédő és vadásztársaság: kódja 17-450810-1-4-1
Üzemtervi határozat száma: 26.4/4/294-10/2007.
Szentgyörgy Vadásztársaság: kódja 17-450910-1-4-1 Üzemtervi határozat száma: 26.4/4/868/2007.
Gerjeni GE-FA Vadásztársaság: kódja 17-451020-1-4-1 Üzemtervi határozat száma:
26.4/4/176-7/2007.
Bács-Kiskun megye
Dunavecsei Dunamenti Vt. – 600310
Solti Vécsey Vt. 600410
Hartavad Vadgazdálkodási, Kereskedelmi, Szolgáltató és Vadászatszervező Bt. (6326 Harta,
Kékesi u 7 - 602220
Pataj Vt. – kódszáma: 604410
Dunaszentbenedeki Földtulajdonosok Vadászati Közössége (Kalocsa) – 604510
Fajsz-Miske Egyesült VT – 605910
Fejér megye
Dunaújvárosi Kohász Vt (Baracs) - 406810

1.7.5. Halgazdálkodási tervek
Közép-duna Hal Kft. (Ercsi) 1564 – 1630 fkm
Tervszám: 16.4/281-4/2011
Érvényesség: 2015.12.31.
Teljes terület: 3715,4 ha
Érintett terület: 108 ha
Víztér kód: 001163
Paksi halászati Szövetkezet (Paks) 1520 – 1564 fkm
Tervszám: 26.4/4/1069/2010
Érvényesség: 2015.12.31.
Teljes terület: 3326 ha
9

Érintett terület: 3326 ha
Víztér kód: 000916
Halértékesítő és kisállattenyésztő Szövetkezet (Tolna) 1493 – 1520 fkm
Tervszám: 4/106-3-2006
Érvényesség: 2015.12.31.
Teljes terület: 1611 ha
Érintett terület: 522 ha
Víztér kód: 000929

1.7.6. Vízgyűjtő gazdálkodási terv
A tervezési területre a Víz Keretirányelv Hazai Megvalósítása körében, a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, 1-4-3 Sió gazdálkodási alegység (1. – 11. Sió vízgyűjtő), valamint 1.10
Duna-völgyi főcsatorna részvízgyűjtő alegység terve vonatkozik.
Közreadja a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április
1.7.7. Világörökségi kezelési terv vagy tervezet
A tervezési terület a tervkészítéskor nem képezi a világörökség részét és nem készült kezelési
tervezet.
Tervezett világörökségi helyszín:
A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica
A katonai táborokat, tornyokat és útszakaszokat magában foglaló határvonal magyarországi
szakaszát még térképezik. A szakasz 2009 óta szerepel a magyar világörökségi várományos
helyszínek listáján „A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica” néven, a
nevű nemzetközi sorozathelyszín tervezett kiterjesztéseként.[1][2] Az érintett önkormányzatok
is szeretnék a magyar szakaszt a világörökség részévé nyilváníttatni, ezért létrehozták a
Magyar Limes Szövetséget.
A Tolnai Duna Natura 2000 területe határos az Annamatia római erőd területével, a bölcskei
erőd teljes területével benn található a tervezési területben az 1154,4 fkm-nél. A
Dunakömlődi Lussonium római erőd szintén határos a területtel. A világörökséggé
nyilvánítás hozhat bizonyos változásokat a Natura 2000 területre vonatkozóan is, elsősorban
a szomszédos területek hasznosítására valamint tájképi, régészeti vonatkozásokban.

1.7.8. Egyéb tervek
A területre egyéb terv nem vonatkozik.
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2. Veszélyeztető tényezők
*H: magas; M: közepes; L: kis jelentőségű
Kód

Veszélyeztető
neve

tényező Jelentősége
(H = nagy,
M=
közepes,
L = kis
jelentőségű

aktuális
Érintett Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
(A)/potenciális terület milyen módon gyakorol hatást?
(P)
aránya
(%)
külső hatás
(K)/belső
hatás (B)

A02.03

Gyepterület
átalakítása szántóvá

L

A,B

<1

6440 A felszántott mocsárrétek
élővilága
a
művelés
ideére
megsemmisül és utána is csak lassan
tud regenerálódni.

A03.03

Kaszálás
felhagyása/hiánya

M

A,B

5

6440 A művelés elmaradása után a
területek gyorsan, és elsősorban
inváziós
fásszárú
fajokkal
betelepülnek.

A04.03

Pásztorkodás
felhagyása, legeltetés
hiánya

M

A, B

5

6440 A művelés elmaradása után a
területek gyorsan, és elsősorban
inváziós
fásszárú
fajokkal
betelepülnek.

A07

biocidek, hormonok
és
vegyszerek
használata

H

A, P, B, K

20

1032, 2011, 1145, 2555, 1098, 1114,
1157, 1160, 1130, 1159, 1188, 1993,
1220, 1086,1308, 1324, 1318, 1355
A hullámtéri vegyszerhasználat, nagy
veszélyeket rejt magában, akár a
vízbe mosódva a vízi szervezetekre,
akár a vízparti szúnyogirtásokkal
közvetlenül a rovarokra és az azokat
fogyasztó szervezetekre

B02.01.02 erdő felújítás
idegenhonos fajokkal

H

A, B

20

91E0, 91F0, 1060, 1086,1308, 1324,
1318, 1355
Az állományok természetessége
csökken a faji összetétel és az
erdőszerkezet
változása
miatt.
Érintett fajok: nemesített nyarak és
füzek, fekete dió, vörös kőris, fehér
akác. Bár Magyarország más részén
őshonos, tájidegen volta miatt ide
sorolható az erdei fenyő is. A nem
őshonos fajok általában rövid
vágásfordulójúak, nem odvasodók,
így az erdei odúlakó fajok számára
nem képződnek új élőhelyek.
Rovarviláguk
szegényes,
így
táplálkozó területként sem ideálisak.
Allelopátia
miatt
az
őshonos
lágyszárúak és cserjék eltűnhetnek.

11

Kód

Veszélyeztető
neve

tényező Jelentősége
(H = nagy,
M=
közepes,
L = kis
jelentőségű

B01.02

B02.02

beerdősítés/fásítás
idegenhonos
fafajokkal

M

tarvágás

H

aktuális
Érintett Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
(A)/potenciális terület milyen módon gyakorol hatást?
(P)
aránya
(%)
külső hatás
(K)/belső
hatás (B)

A, B

20

91E0, 91F0, 1060, 1086,1308, 1324,
1318, 1355
Az állományok természetessége
csökken a faji összetétel és az
erdőszerkezet
változása
miatt.
Érintett fajok: nemesített nyarak és
füzek, fekete dió, vörös kőris, fehér
akác. Bár Magyarország más részén
őshonos, tájidegen volta miatt ide
sorolható az erdei fenyő is. A nem
őshonos fajok általában rövid
vágásfordulójúak, nem odvasodók,
így az erdei odúlakó fajok számára
nem képződnek új élőhelyek.
Rovarviláguk
szegényes,
így
táplálkozó területként sem ideálisak.
Allelopátia
miatt
az
őshonos
lágyszárúak és cserjék eltűnhetnek.

A, B

30

91E0, 91F0, 1060, 1086,1308, 1324,
1318, 1355
az
őshonos
erdőállományok
tarvágásos letermelése drasztikus
élőhelyi változásokat hoz, mely
kedvezőtlen a jelölő fajok számára
(szálláshelyek, szaporodó helyek,
táplálkozó helyek elvesztése), és több
évtizednyi idő kell az élőhelyek
helyreállításához

B02.04.

C01.01.

lábon száradt, halott
fák eltávolítása

H

homok
és
bányászat

H

kavics

A, B

1086,1308, 1318
a holt és félig holt fák kivágása
közvetlenül veszélyezteti a kéreg alatt
élő
rovar
és
emlősfajokat,
kifejezetten a pisze denevért, hiszen
pusztulásukkal,
élőhelyük
elvesztésével jár

A, B

50

1145, 2555, 1098, 1114, 1157, 1160,
1130, 1159
A Duna medréből kikotort és
elszállított homok és kavics alapvető
fontosságú a folyó természetes
működése szempontjából. A kavicsos
meder és a zátonyok is élő és
szaporodó helyei a jelölő halfajoknak.
A bányászat a medermélyülés
folyamatát gyorsítja

12

Kód

Veszélyeztető
neve

tényező Jelentősége
(H = nagy,
M=
közepes,
L = kis
jelentőségű

D03.02.01 teherszállító útvonal

L

aktuális
Érintett Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
(A)/potenciális terület milyen módon gyakorol hatást?
(P)
aránya
(%)
külső hatás
(K)/belső
hatás (B)

91E0, 1032, 2011, 1145, 2555, 1098,
1114, 1157, 1160, 1130, 1159, 1188,
1993, 1220

A, B

Havária esetén a víztér és a partok
élővilága károsodik. A folyami
hajózóút fenntartása folyamatos
igény és sok esetben a folyó
mesterséges
alakításával
jár
(zátonyok
kotrása,
kövezések,
műtárgyak építése)
E02.

ipari és kereskedelmi
területek

M

A, P, B

20

91E0, 1032, 2555, 1098, 1114, 1157,
1160, 1130, 1159
Elsősorban a paksi atomerőmű
bővítése
kapcsán
felmerülő
problémára gondolunk itt. Nem a
bővítés lehet probléma, hanem az
ahhoz kapcsolódó esetleges vízlépcső
építése, melyről keveset lehet hallani,
ám
megépítése
bizonyos
kockázatokkal járhat a gyors áramlást
kedvelő jelölő fajok számára az
áramlási
viszonyok
drasztikus
változása miatt

E03

szemét, hulladék

L

A, B

80

91E0, 3130, 3270
Egyelőre
csak
pontszerűen
jelentkezik, de az árvizek egyre több
nem vagy csak nagyon lassan
lebomló, főleg műanyag hulladékot
terítenek
az
ártérre.
Ezek
területfoglalása az adott helyen
élőhelyet foglal el, kiszorítva onnan a
növényeket.

F03.01.01 vadak károkozása
(túltartott
vadállomány)

M

A, B

30

91E0, 91F0
A
vaddisznók
felszínbolygatása
helyenként nagymértékű. Az erdőkbe
ékelődő vadföldek területet vesznek
el természetes élőhelyek elől.
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Kód

Veszélyeztető
neve

tényező Jelentősége
(H = nagy,
M=
közepes,
L = kis
jelentőségű

H01

Felszíni vizek
szennyezése

L

aktuális
Érintett Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
(A)/potenciális terület milyen módon gyakorol hatást?
(P)
aránya
(%)
külső hatás
(K)/belső
hatás (B)

A, B

30

91E0, 1032, 2011, 1145, 2555, 1098,
1114, 1157, 1160, 1130, 1159, 1188,
1993, 1220 A vízterek élővilága,
partmenti élőhelyek
Alvízi irányban a havária során a
Dunába
kerülő
ipari
eredetű
szennyezés
károsíthatja
ezek
élővilágát.
Potenciális
veszélyforrások:
Százhalombatta,
Dunaújváros, Paks.

I01

idegenhonos inváziós
fajok jelenléte

H

A, B

80

91E0, 91F0, 3130, 3270, 6440.
Gyakorlatilag
minden
élőhely
típusban
természetvédelmi
problémát okoznak, az élőhelyek
természetességét
jelentősen
csökkenthetik. Legfontosabb fajok:
zöld juhar, amerikai kőris, Solidago
fajok, aster fajok, cifra rák, ezüst
kárász

J02

emberi
hatásra
változó
vízáramlási
viszonyok

L

A, B

10

91E0, 3130, 3270, 1032, 2011, 1145,
2555, 1098, 1114, 1157, 1160, 1130,
1159, 1188, 1993, 1220
Egyes élőhely típusok csak a Duna
természetes
vízjárásához
alkalmazkodva tudnak fennmaradni.

J02.02.01

hordalék kotrás

M

A, B

50

1032, 2011, 1145, 2555, 1098, 1114,
1157, 1160, 1130, 1159, 1188, 1993,
1220
A kotrások veszélyeztethetik akár a
csatornákban élő lápi pócot és réti
csíkot. akár a folyami halfajokat és
puhatesztűeket. A kotrás önmagában
nem elvetendő gyakorlat, és sok
esetben a természetvédelem számára
is hasznos, de az ütemezés és
kivitelezés során fokozottan kell
ügyelni az élővilágra

J02.15

egyéb emberi hatásra
változó
áramlásviszonyok

H

A, B, K

70

91E0, 3130, 3270, 1032, 2011, 1145,
2555, 1098, 1114, 1157, 1160, 1130,
1159, 1188, 1993, 1220
A
szabályozások
következtében
kialakuló medermélyülés negatívan
befolyásolja
a
Duna
menti
élőhelyeket és fajokat. A kisvízi és
középvízszint mélyebbre kerül, a
talajvízszint is süllyed, mindez
szárazodást okoz.
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Kód

Veszélyeztető
neve

tényező Jelentősége
(H = nagy,
M=
közepes,
L = kis
jelentőségű

K01.02

eliszapolódás,
feliszapolódás

M

aktuális
Érintett Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és
(A)/potenciális terület milyen módon gyakorol hatást?
(P)
aránya
(%)
külső hatás
(K)/belső
hatás (B)

A, B

20

2011, 1145, 1188, 1993, 1220
A
mellékágak
és
csatornák
feltöltődése folyamatos probléma. A
vízben élő és szaporodó fajok
számára egyre romló életfeltételek
lokális eltűnésüket okozhatja

3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
Legfőbb prioritás: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A terv elsősorban a hullámtéri erdőtársulások és a
ritka, Magyarországon fokozottan védett fajok érdekében fogalmaz meg javaslatokat
Fő célkitűzések:
 A hullámtéri természetes és természetközeli állapotú fűz-nyár ligeterdők és
zátonyfüzesek jó természetességi állapotban tartása, az állandó erdőborítás
fenntartása a hozzá kötődő életközösségek védelme érdekében.
 A maradvány jellegűvé vált keményfás ligeterdő foltok állandó erdőként való
fenntartása, a hozzá kötődő életközösségekkel együtt, lehetőség szerint az élőhely
területének növelése az ültetvények átalakításával.
 A természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítás fenntartása, a holt
faanyag védelme.
 A zátonyokon természetes úton kialakult füzes élőhelyek fokozott védelme, ezeken a
gazdasági célú hasznosítás tiltása.
 A hazai fafajú felújítások előtérbe helyezése.
 Az unikális jellegű löszpusztagyep foltok állapotának javítása, a legeltetés fenntartása a
cserjék drasztikus visszaszorítása az ürgeállomány fennmaradása érdekében.
 A kékperjés lápréteken a nádasodás akadályozása kaszálással/legeltetéssel.
 A dunai mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz biztosításával, és indokolt esetben
kotrással.
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 A tavi denevér élőhelyeinek fenntartása az idős füzesek védelmével.
 A pisze denevér élőhelyeinek fenntartása a tölgyes állományok védelmével.
További célok és célkitűzések:
 A gyepes és mocsárréti területek megfelelő kezelésének biztosítása, a cserjésedés
megelőzése, így az ezekhez kötődő fajok (pl hangyaboglárkák) védelme.
 A puha és keményfás ligeterdők, valamint az erősen degradálódó szegélytársulások
természetességének javítása megfelelő kezeléssel (kaszálás, inváziós fás és lágyszárú
fajok (gyalogakác, zöld juhar, selyemkóró) visszaszorítása).
 A mentett oldali száradó területek vízellátásának javítása.
 A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű fészkelő madárfajok
(Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus milvus, Milvus migrans) védelmére fészek
körüli pufferzóna kijelölése.
 A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő
és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire, monitoring végzése
 A 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai élőhelytípus előfordulásainak kutatása
 Az eurázsiai hód visszatelepülésének vizsgálata

3.2. Kezelési javaslatok
A tervezési terület kezelési javaslatai a jelölő élőhelyek és fajok „igényei” mellett, a jelenleg
folytatott gyep és erdőgazdálkodás, vad és halgazdálkodás kiemelt figyelembevételével
lettek összeállítva. A gyepek esetében a gyepként való megőrzés. Az erdők esetében a
javasolt kezelések hosszú távon az idegenhonos erdőállományok átalakítását tűzik ki célul
őshonos, a termőhelynek megfelelő erdőállományokra. Nem fogalmaztunk meg különleges
vagy átalakító kezelést kötelezően. Ezt a folyamatot lehetne elősegíteni a gazdaságilag is
jobban ösztönző támogatási rendszerekkel. A Duna kiemelt jelentőségű nemcsak
természetvédelmi, hanem ipari, közlekedési, fuvarozási, turisztikai szempontból is, valamint
természetesen nem szabad elfelejteni a parton, vagy a közvetlen közelében található
településeket és az ott élő embereket sem, akik ezer szállal kötődnek a folyóhoz. Az utóbbi
években számos vízügyi beruházás történt Duna Projekt keretében a Tolnia Duna mentén
(töltéserősítés, aszfaltozás, műtárgy átalakítás stb), és vélhetően a jövőben sem lesz ez
másként. A fenntartási terv nem fogalmaz meg olyan javaslatokat melyek szembemennének
az árvízvédelemmel.
A kezelési javaslatok gazdálkodáshoz nem köthető, és gazdálkodáshoz köthető részekre
lettek osztva.
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Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési előírások
Területrendezés, építésügy
Követni kell a megyei és helyi rendezési tervek és építési szabályzatok előírásait. A tervezési
területen új, állandó épület csak a természetvédelmi célokkal összeegyeztethető módon
létesíthető, kizárólag olyan helyszínen, ahol a jelölő fajok és élőhelyeket és egyéb védett
természeti értéket nem veszélyeztet.
Ipar és kereskedelem
A Natura 2000 területen jelentős ipari létesítmény nem található. Közvetlen
szomszédságában azonban több is, melyek jelenleg és a későbbiekben is kihatással vannak és
lesznek a védett területre. Ilyenek például a Paksi Atomerőmű és a dunaföldvári bioetanol
gyár. Ipari létesítmények bővítése és újak kialakítása során kiemelt figyelemmel kell lenni a
szomszédos védett területre, a jelölő élőhelyekre és fajokra. A vízen történő áru és
személyszállítás érdekében végzett folyószabályozási munkák során a vízi és vízparti jelölő
élőhelyek nem károsodhatnak, nem okozhatják vizes élőhelyek negatív irányú
megváltozását. Fenti javaslatok a vonatkozó Natura 2000 és természetvédelmi törvény
értelmében lettek megfogalmazva. Közlekedés
A gépjárművel történő közlekedésre kizárólag a meglévő földutak, és töltéskorona
használhatók. Műút a területen csak a Natura 2000 jelölő élőhelyek és fajok
figyelembevételével létesíthető. A vízi közlekedés során figyelembe kell venni az arra
vonatkozó jogi szabályozást, a fenntartási terv nem fogalmaz meg ezzel kapcsolatos
javaslatot.
Turizmus
Egyre növekvő mértékű. A kirándulók számának növekedése érezhető, mind a kerékpáros,
mind a horgászturizmus tekintetében. A gyalogos turizmus a jól kiépített és fenntartott
turistaút hálózat hiánya miatt nem jellemző. Egyre növekvő mértékű a motoros vízi
sporteszközök használata (Jet-ski, motorcsónak), melyek használata az NKH 5/TAJ/2001
tájékoztatójában foglaltak értelmében csak bizonyos Duna-szakaszokon engedélyezett.
„A Duna főágban a 43/Du/1998. számú hajósoknak szóló hirdetményben közzétett –
folyószakaszok vannak kijelölve vízisí és vízi sporteszközök - kivéve a motoros vízi
sporteszközöket – használatára. (csak az érintett Duna szakaszt tekintve és nem szó szerint
idézve):
 1575 folyam km - 1546 folyam km,
 1545 folyam km - 1518 folyam km,
 1514 folyam km - 1491 folyam km,
A Duna fő ágán a motoros vízi sporteszközök (pl. Jet-ski) részére az alábbi folyószakaszok,
mint nyílt pályák vannak kijelölve (Csak az érintett Duna szakaszt tekintve):
 1575-1547 folyam km között
 1544-1518 folyam km között „
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Bányászat
Homok, föld kitermelés csak a hatóságok engedélyével lehetséges. A fenntartási terv nem
javasolja a mederből történő gazdasági célú homok és kavics kitermelést, csak
természetvédelmi indokkal. Nem javasoljuk új anyagnyerő helyek kialakítását sem a védett
területen belül.
Gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok
A tervezési területre javasolt intézkedések a fenntartási tervben Kezelési Egységeket (KE)
alkotnak. A kezelési egység a Natura 2000 területen belül azon élőhelyfoltok, amelyek
egységes kezelése indokolt, illetve amelyeknél a célok eléréséhez a földhasználati előírások
nem különülnek el.
A lehatárolás és a javaslatok megfogalmazása elsősorban a terület legfőbb közösségi
élőhelyeit és hozzájuk kötődő jelölő és védett növény és állatfajok ökológiai igényeit veszi
figyelembe, törekedve a tájhasználatra jellemző, egyszerűen kivitelezhető megoldásokra.
A kezelési javaslatok az élőhelyek ökológiai igényeihez igazodnak, figyelembe véve a
mezőgazdasági (gyep, szántó), az erdő-, a vad- és a vízgazdálkodási földhasználatok kötelező
előírásait, valamint a természetvédelmi törvény vonatkoztatható szabályozását is. A kezelési
javaslatoknál prioritást élveztek a gyepgazdálkodás extenzív formái, valamint az erdők
esetében a nem tarvágásos fahasználatok a természetes és természetközeli állapotú
erdőrészletekben. A megfelelő gazdálkodási formák segítségével cél az özön gyom-, és
fafajok visszaszorítása, és így a természetközeli gyep és erdőállapot visszaállítása.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) A fenntartási terv a Natura 2000
terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges
eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati
szabályokat nem állapít meg.
Az itt megfogalmazott előírás-javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló
közösségi jelentőségű értékek megmaradjanak, valamint ennek érdekében a jelenlegi
gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos
módjára. Ennek érdekében itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírás-javaslatok, amelyek
alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok kidolgozásához. A gazdálkodók számára
ezek az előírás-javaslatok a jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, betartásuk
csak támogatási programokon keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak
kötelezővé. A már más jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében
azok kötelező jellegét értelemszerűen az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz
támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az előírásokra csak utalást tesz.
A kezelési egységenként felsorolt kezelési előírássorok összeállításához a 2009-2010-es
Átmeneti Támogatás pályázat keretében kidolgozott, és azóta a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiegészített és javított földhasználati előírássort vettük alapul3. A kezelési

3

Útmutató a Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez – Természetmegőrzési Főosztály 2014. 2 melléklete
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javaslatok a hatályos 269/2007. (X.18.) Korm. rendeletben4 foglaltakon alapulnak, de az
érvényes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok előírásait is figyelembe veszi.
Fentiek alapján kilenc kezelési egység lett kialakítva, melyekre előírás csomag készült. A
kezelési egység utal az érintett terület élőhely típusára5, tartalmazza a kezelési, fenntartási
javaslatokat, azok indoklását, továbbá ha van olyan, akkor a kezelési egységre vonazkozó
fejlesztési és rekonstrukciós javaslatait, esetleges fajvédelmi, kutatási és monitoring
lehetőségeit.
A tervezési terület kezelési egységei
(térkép a 3.2.5 mellékletben)
Kód

Kezelési egység

Élőhely
Natura 2000 kód

KE1

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

KE2

Láp-és mocsárrétek

KE3

Természetközeli száraz lösz- és homoki 6260 – Pannon homoki gyepek
gyepek
6250 – Síksági pannon löszgyepek

KE4

Puhafás ligeterdők

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

KE5

Keményfás ligeterdők

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

KE6

Alacsony természetességű
facsoportok, fasorok

KE7

Jellegtelen gyepek és becserjésedett
területek

KE8

Mezőgazdasági és gazdasági területek

KE9

Állandó vagy huzamosan vízzel borított
vízterek

6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz
tartozó mocsárrétjei

erdők,

4

269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

5

Bölöni et. al. (2010): Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR)
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A 3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval és a 3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben
Bidention növényzettel jelölő élőhely típusokra nem állapítottunk meg külön kezelési
egységet, hiszen egyrészt kicsi a területfoglalásuk, másrészt a vízállás függvényében
folyamatosan változó elhelyezkedésük és kiterjedésük is. Az általános kezelési előírások
megvalósulásával ezen élőhelytípusok is megőrizhetőek.
A 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai jelölő élőhely a térképezés során nem került elő, így erre sem állapítottunk
meg külön kezelési egységet és kezelési előírást. Jelenléte valószínűsíthető, de kiterjedése
jelentéktelen lehet.

3.2.1. Élőhelyek kezelése
A megfogalmazott előírások célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi
jelentőségű értékek megmaradjanak, emellett a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és
adottságok alapján javaslatot tegyenek a jövőben kívánatos gazdálkodásra. Ennek érdekében
itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírások, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli
támogatási programok kidolgozásához.
A gazdálkodók számára ezek az előírások a jelen terv alapján kötelezettséget nem
jelentenek, betartásuk csak támogatási rendeleteken keresztül, önkéntes vállalás formájában
válhat csak kötelezővé.

Kezelési egységek
KE-1
a) Kezelési egység kódja: KE-1
b) Kezelési egység meghatározása:
Vízparti élőhelyek, melyeket nem vagy kevéssé érint gazdálkodási tevékenység:
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 A24 - Lápi hínár
 Ac - Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete
 B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
 B1b - Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok
 B2 - Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
 B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykóros mocsarak
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 B4 – Lápi zsombékosok, zsombék-semjék komplexek
 B5 - Nem zsombékoló magassásrétek
 BA - Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló- és folyóvizek
partjánál
 I1 - Nedves felszínek természetes pionír növényzete
 I1N - Folyópartok természetes iszapnövényzete
 J3 - Folyómenti bokorfüzesek
 OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
Natura 2000-es jelölő élőhely:
 91E0 - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A kezelési egységbe sorolt élőhely kategóriák többsége természetes és mesterséges
kialakítású vízterek (morotvákból kialakított horgásztavak, csatornák) parti régiójában
található. Ezek fennmaradása az állandó, vagy az időnként kiszáradó vízterek
megmaradásától függ. Ha ezek megmaradnak, ezek az élőhelyek sincsenek veszélyben.
A Duna és mellékágainak parti régióiban a kavics- és iszapfelszínek áradásokkor
folyamatosan megújulnak, a bokorfüzes élőhely pedig olyan területen tud fennmaradni, ahol
a tenyészidőszak felében/harmadában rendszeres vízborítás van. A mederbe épített
műtárgyak a meder egyes változóan vízzel borított részeinek feltöltődését idézik elő, de
ugyanezek ki is alakítanak ilyen élőhelyeket. Ezen vízdinamika fennmarad, amíg a TolnaiDuna ezen szakaszának vízjárását érintő fenékküszöb vagy súlygát nem épül, vagy jelentős
mértékű mederbevágódás nem alakul ki. Kisebb léptékben a Duna víztestével kapcsolatban
álló holtágak lezárása szüntetné meg az iszap- és kavicsfelszínek pionír növényzetének és a
bokorfüzeseknek a hidrológiai életfeltételeit. Az élőhelytípus sok esetben átfed/mozaikol a
91E0 jelölő élőhellyel, sőt annak természetes úton kialakuló típusának legelső állomása. A
hazai füzek és nyarak természetes újulata sok esetben ilyen nyers felszíneken jelenik meg.
Nem javasolt a vízparti területeken új épületek elhelyezése. Rakodók, csónakkikötők,
pontonok, úszóművek kialakítása esetén jelölő élőhely nem sérülhet, jelölő faj élőhelyeit
megváltoztatni nem szabad. Minden esetben ki kell kérni a természetvédelmi hatóság és
természetvédelmi kezelő véleményét.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
 A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései
 A területre érvényes körzeti erdőtervek vonatkozó rendelkezései az üzemtervezett
erdők vonatkozásában
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Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

Megjegyzés

V01 A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élő
szervezetekre nem veszélyes minősítésű anyagokkal és
kizárólag inváziós növényfajok irtása céljából lehet végezni.
V14 A vízi növényzet és a part menti növényzet irtása (vágás,
nádégetés, cserjék kivágása) tilos.
V16 A halastavak medrének kotrásából származó iszap a parton A tápanyag
nem deponálható, azt a területről el kell szállítani.
felhalmozódás
elkerülése érdekében.
E01 A Natura 2000 elsődleges rendeltetés átvezetése a jelölő az üzemtervezett
fajok és élőhelyek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel zátonyfüzesek
bíró területek esetében.
esetében
f) élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
Térben és időben folyamatosan változó élőhelytípusról van szó, melynek kialakulása és
eltűnése a vízmozgás, hordalékszállítás és erózió természetes velejárója. Ez a folyamat a
Duna mentén még működik. Éppen ezért nem fogalmazunk meg konkrét
élőhelyrekonstrukciós
javaslatokat. A későbbiekben kutatásokkal megalapozott és
vízkormányzási szempontból nem kifogásolható helyszíneken előnyös lenne a partvédő
kövezések visszabontása, mellyel új területek nyílnának meg az élőhelytípus számára.
g) Kezelési javaslatok indoklása
A magyarországi folyók szabályozása – elsősorban az egykori árterek hullámtérre és mentett
oldalra való osztása – jelentősen lecsökkentette a rendszeresen vízjárta területek nagyságát,
így a vízparti növényzet élettere is keskeny sávokra szorult vissza. Ezek kiterjedését tovább
csökkentették a partvédelmi céllal kialakított kövezések, valamint a mesterséges csatornák,
tavak partjának kaszálása, kotrása. Ezért ezeknek a – gazdasági tevékenység által csak
kevéssé fenyegetett - élőhelyeknek a védelme fontos annak ellenére, hogy kevés kivételtől
eltekintve védett növényfajokban nem bővelkednek.

KE-2
a) Kezelési egység kódja: KE-2
b) Kezelési egység meghatározása:
Láp-és mocsárrétek:
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 D2 - Kékperjés rétek
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 D34 - Mocsárrétek
Natura 2000-es jelölő élőhely:
 6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei
d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
Az általános kezelési javaslatok megegyeznek a hatályos jogszabály gyepkezelésre vonatkozó
előírásaival. Áttételesen a gazdálkodáshoz kötődik annak vizsgálata és értékelése, hogy a
területhasználat és az ingatlan tulajdoni lapján szereplő művelési ág összhangban vannak-e,
valamint a területhasználat a valós ingatlanhatároknak megfelelően történi-e – elsősorban a
természetmegőrzési terület határán. (Ugyanez a javaslat szerepel a KE-8 egységnél is, a
szántóterületek miatt.)
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
Kötelezően betartandó előírások:
A hatályos jogszabályok értelmében a tervezési terület valamennyi gyep hasznosítású
területeire a 269/2007. (X.18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati szabályok
vonatkoznak az alábbiak szerint. Ezek kötelezően betartandók.
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

GY01

Felülvetés nem megengedett.

GY02

Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.

GY04

Tápanyag-utánpótlás kizárólag telepítéskor és felülvetéskor megengedett
legfeljebb 90 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiség kijuttatása.

GY08

Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata tilos.

GY09

Fogasolás nem megengedett.

GY10

Tárcsázás nem megengedett.

GY11

Hengerezés nem megengedett.

GY12

Gyepszellőztetés nem megengedett.

GY13

Kiszántás nem megengedett.

GY14

Felázott talajon mindennemű munkavégzés tilos.

GY22

Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.

GY23

Biztosítani kell a felhalmozódott fűavar eltávolítását.

GY24

A gyepek természetvédelmi szempontú égetése csak a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatóság egyedi írásos véleménye alapján
történhet.

GY26

Inváziós fás szárúak mechanikus irtása kötelező.

GY27

Nem speciális növényvédő szer kijuttatása esetén inváziós fásszárúak
vegyszeres irtása, a területileg illetékes hatóság engedélye alapján
lehetséges.

Megjegyzés
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Kód

Javaslat

GY28

A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan
jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell.

GY91

Mozaikos kaszálás folytatása, egybefüggő kaszált terület nem haladhatja
meg az 5 ha-t, vagy a terület 30%-át. A kaszálások között legalább 1
hétnek el kell telnie.

GY92

A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén minimum 10 cm-es fűtarló
biztosítása.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY98

A kaszálatlan területet kaszálásonként más helyen kell kialakítani.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani.

Megjegyzés

GY102 A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó szegélyélőhelyek a
kaszálatlan területbe beletartozhatnak.
GY103 Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak
megtalálása esetén a betakarítást, illetve a kaszálást azonnal be kell
fejezni és haladéktalanul értesíteni kell a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatóságot és javaslata alapján a talált fészek körül 0,5-1
hektáros védőterületet kell kialakítani.
GY111 A tisztító kaszálás legkorábbi időpontja: október 1.

f) élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
A területen megtalálható mocsárrétek kezelése megfelelő, így nem teszünk javaslatot
élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési beavatkozásra.
g) Kezelési javaslatok indoklása
A terület kiszáradó láp- és mocsárrétjei kis kiterjedésűek, és esetenként a szomszédos
nádasokkal alkotott határvonalukat a területhasználat – a rendszeres kaszálás – alakítja ki. E
nélkül erőteljesen nádasosnak. A kötelezően betartandó kezelési előírások mellett a javasolt
kezelési módok az élőhelytípus hosszútávú fennmaradását, javulását biztosíthatják. A
mocsárrétek további lepkefaunisztikai kutatásai javasoltak, elsősorban a hangyaboglárka
fajok előfordulásai tekintetében (Maculinea spp.). A későbbi területhasználatot a kaszálás
időpontjának megállapítását –befolyásolhatják az új ismeretek.

KE-3
a) Kezelési egység kódja: KE-3
b) Kezelési egység meghatározása:
Természetközeli száraz lösz- és homoki gyepek
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 H5a - Löszgyepek, kötött talajú sztyepretek
 H5b - Homoki sztyepretek
Natura 2000-es jelölő élőhely (A Tolnai-Duna esetében nem jelölő élőhelyek):
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 6260 – Pannon homoki gyepek
 6250 – Síksági pannon löszgyepek
Nem teszünk javaslatot arra, hogy ezen élőhelyek a Tolna-Duna esetében is jelölő élőhelyek
legyenek, mert viszonylag kis kiterjedésűek, és a dunai ártér értékét alapvetően más, vízhez
kötött élőhelyek adják.
d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
Gyepek esetében az általános javaslatok a jogszabályban is rögzített kötelezően betartandó
előírások. A kedvtelési célú járműhasználatot (motor, quad, terepjáró) használatot korlátozni
kell, ha mértéke a terület élővilágát károsítja. Jelenleg jelentős ilyen mértékű
igénybevételnek nincs nyoma, a javaslat egy esetleges későbbi károkozás megelőzését
célozza.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
Kötelezően betartandó előírások
A hatályos jogszabályok értelmében a tervezési terület valamennyi gyep hasznosítású
területeire a 269/2007. (X.18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati szabályok
vonatkoznak az alábbiak szerint. Ezek kötelezően betartandók.
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok
Kód

Javaslat

Megjegyzés

GY01

Felülvetés nem megengedett.

GY02

Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.

GY08

Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata tilos.

GY15

Tűzpászták létesítése nem megengedett.

GY22

Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.

GY24

A gyepek természetvédelmi szempontú égetése csak a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatóság egyedi írásos véleménye alapján
történhet.

GY26

Inváziós fás szárúak mechanikus irtása kötelező.

GY27

Nem speciális növényvédő szer kijuttatása esetén inváziós fásszárúak
vegyszeres irtása, a területileg illetékes hatóság engedélye alapján
lehetséges.

GY28

A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan A gyepfajok és az ürge
(madocsai volt repülőtér)
jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell.
megmaradása érdekében a
cserjeszint besűrűsödését
kell magakadályozni.

GY29

Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban
lehetséges.
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

GY30

A természetes gyepekben őshonos méretes fák (30 cm törzsátmérő
felett) és a vadgyümölcsök (törzsátmérő megjelölése nélkül) megőrzése
kötelező.

GY31

A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban
írásban a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak be kell
jelenteni, valamint a meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a
működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetni kell.

GY32

A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket
követően a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat
nem szabad eltávolítani.

GY44

A legeltetési sűrűséget a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal egyeztetni szükséges.

GY59

Legeltetési terv készítése és egyeztetése szükséges a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatósággal.

GY60

A gyepen legeléskizárt terület kialakítása szükséges, ami nem haladja
meg a parcella 10%-át.

GY67

Legeltethető állatfaj: szarvasmarhafélék.

az előírássorban több tétel
is szerepeltethető

GY68

Legeltethető állatfaj: juh.

az előírássorban több tétel
is szerepeltethető

GY69

Legeltethető állatfaj: kecske.

az előírássorban több tétel
is szerepeltethető
A
cserjésedés
visszaszorításában
felügyelt legelése előnyös
lehet.

GY70

Legeltethető állatfajok: lófélék (ló, szamár).

GY91

Mozaikos kaszálás folytatása, egybefüggő kaszált terület nem haladhatja
meg az 5 ha-t, vagy a terület 30%-át. A kaszálások között legalább 1
hétnek el kell telnie.

GY92

A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén minimum 10 cm-es fűtarló
biztosítása.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY98

A kaszálatlan területet kaszálásonként más helyen kell kialakítani.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani.

az előírássorban több tétel
is szerepeltethető

GY102 A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó szegélyélőhelyek a
kaszálatlan területbe beletartozhatnak.
GY103 Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak
megtalálása esetén a betakarítást, illetve a kaszálást azonnal be kell
fejezni és haladéktalanul értesíteni kell a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatóságot és javaslata alapján a talált fészek körül 0,5-1
hektáros védőterületet kell kialakítani.
GY108 Erősen fertőzött foltokat sokkoló kaszálással évente legalább háromszor
kezelni kell.
GY109 A lekaszált inváziós növényeket a területről el kell távolítani a kaszálást
követő 30 napon belül.
GY116 A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak elhelyezése tilos.
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

GY117 Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jószágállások helyét a működési
terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetni szükséges.

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
Javasolható a madocsai egykori reptér gyepterületének rekonstrukciója, hiszen itt az északi
részen a cserjésedés olyan mértékű, hogy pár éven belül a löszgyep vegetáció eltűnhet. A
területen az ürgeállomány eltűnése is ennek „köszönhető”, valamint közvetve annak, hogy a
legeltetés erősen visszaszorult.
g) Kezelési javaslatok indoklása
Az állattartás visszaszorulásával a gyepterületek folyamatos veszélyeztetettségnek van kitéve
elsősorban a cserjésedés és az inváziós fajok térhódításának. A túl intenzív legeltetést és
taposást kerülni kell, mert egyébként az állományok leromlanak, jellemző fajaik többségét
elveszítik. Gyakorivá válnak a galagonyásodó (fekete galagonya nem fordult elő közöttük a
Dunaszentbenedeknél levő, erősen cserjésedő állományban) foltok, a cserjék záródása az
élőhely jellegvesztéséhez majd eltűnéséhez vezet. A cserjeirtáskor a füves vegetációt és a
talajt meg kell kímélni, a kivágott cserjéket a területről el kell távolítani, helyben égetni nem
javasolt. A ritkásan álló, idősebb bokrokat, vagy néhány cserjefoltot meg lehet tartani.

KE-4
a) Kezelési egység kódja: KE-4
b) Kezelési egység meghatározása:
Puhafás ligeterdők
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 J4 - Fűz-nyár ártéri erdők
Natura 2000-es jelölő élőhely:
 91E0 - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Lehetséges, hogy a terepen látott fehér füzes állományok egy része az élőhely-osztályozás
szerint nem is ebbe a kategóriába lenne sorolandó hanem S2-be. Ha az állományoknak volt
cserje- és gyepszintje, valamint füzek esetében nem volt felismerhető sorokban való
elhelyezkedés, az élőhelyet puhafa ligetnek minősítettük. Hasonlóképpen ebbe a
kategóriába kerültek a keskeny vízparti állományok is, ha látható volt, hogy a szárazföld felé
azért nem folytatódik az állomány, mert emberi tevékenység más élőhelyet alakított ott ki
(nemesnyáras, iparterület, infrastruktúra).
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d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
Általános irányelvként ajánlható a vegetációs időn kívüli fahasználat (szept 1 – márc 31-ig). A
hullámtéren tisztán keményfás tölgy-kőris-szil ligeterdő erdőfoltok (általában erdőrészletek)
vagy kicsik, vagy puhafás ligeterdei fafajokkal vegyes állományok, vagy idegenhonos
keménylombú fafajokkal (zöld juhar, fehér akác, bálványfa, ostorfa) elegyesek. Megfelelő
termőhelyi adottságú helyen az ártér magasabb térszínein törekedni lehetne egységes,
hektárosnál nagyobb kiterjedésű, inváziós fajokban szegény keményfaliget állományok
létrehozására. Az élőhelyek megfelelő vízellátását hosszú távon is biztosítani kell, a területről
vizet elvezetni nem lehet. Az ártéren sok helyen fellelhetők a régi gyümölcsösök
maradványai. Ezen idős gyümölcsfák megőrzése, esetleg továbbszaporításuk is kívánatos.
Az ártéri puhafás ligeterdők kialakulásának és fennmaradásának biztosítéka a rendszeresen
bekövetkező elárasztás, ennek megszűnése jellegvesztést okoz. A Duna természetes
vízjárásának megmaradását ezt lehetővé tevő mederrendezéssel lehet biztosítani. A
vízdinamika fennmarad, amíg a Tolnai-Duna ezen szakaszának vízjárását érintő fenékküszöb
vagy súlygát nem épül, vagy jelentős mértékű mederbevágódás nem alakul ki.
A Tolnai-Duna területén található fás állományok (erdők, fasorok, facsoportok) egy része a
http://erdoterkep.mgszh.gov.hu honlap információja szerint nem üzemtervezett. Ezek a
zátonyok a legjobb állapotú, természetes úton kialakult erdőállományok. Ezeken nem
javasolt az üzemszerű gazdálkodás, ellenben a későbbiekben, amennyiben szükségessé válik,
a tájidegen fafajok (zöld juhar és amerikai kőris) kitermelése szükséges lenne.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
Kötelezően betartandó előírások
 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól
 Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
Törvény vonatkozó rendelkezései
 A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

E02

A jelölő fajok és élőhelyek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel
bíró (2009. évi XVIII. tv. szerinti) szabad rendelkezésű erdők és
fásítások részletes állapotleírása és a változások vezetése.

Megjegyzés
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

E03

A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy
fajok megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas
erdőrészleteiben a folyamatos erdőborítást biztosító átalakító, szálaló
vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés.

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való
alkalmazásának mellőzése.

E09

A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok
csak a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének
figyelembe vételével.

E20

Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének (madárfajtól függően rétisas, feketególya,
meghatározott) körzetében fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási barnakánya, vöröskánya
tevékenység korlátozása.

E17

Az emberek testi épségét, közlekedést és épületeket nem a pisze denevér védelme
veszélyeztető (az erdei élőhelyek fenntartását kiemelten szolgáló) érdekében
lábon álló holtfák meghagyása.

E24

Az erdőrészleteken belül el nem különített tisztás, cserjés folt,
víztestek kijelölése és háborítatlanságának biztosítása.

E27

A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő
állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során
az alsó lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek
megfelelő záródásának fenntartása.

E30

Az
idegenhonos
vagy
tájidegen
fafajokkal
jellemezhető
faállományokban a nevelővágások során az őshonos fafajok
egyedeinek megőrzése az alsó- és a cserjeszintben is.

E31

A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű
eltávolítása.

E28

Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások
során az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának minimális
szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.

E33

Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás
mellőzése.

E34

A fahasználattal érintett területen összefüggően legfeljebb 0,5 ha
véghasználati terület kialakítása, legalább 2 db, a természetes
erdőtársulásra jellemző főfafajokból származó életképes, magszóró fa
meghagyásával.

E35

Fahasználatok során a kitermelt faanyag vonszolásos közelítésének
mellőzése.

E37

Tájhonos fafajú állományok véghasználata során az idős állományban
legalább 5% területi lefedettséget biztosító mikroélőhely
visszahagyása, lehetőleg az idős állomány szerkezetét és összetételét
is reprezentáló formájában.

E51

Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal.

E54

Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása.

E56

Természetközeli állapotú fátlan élőhelyekkel határos erdőterületek
felújítása táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállománytípussal

E57

Az erdőfelújításban, pótlásban, állománykiegészítésben kizárólag
tájhonos fafaj alkalmazása.
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

E68

Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak
intenzíven terjedő, inváziós lágy és fás szárú fajok ellen alkalmazható a
működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes
egyeztetést követően.

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás,
szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók agresszívan terjedő fajok
visszaszorítására.

E74

Kórokozók és kártevők elleni vegyszeres védekezés kizárólag indokolt a rovarokkal táplálkozó
esetben (pl. lakott terület közelében, közegészségügyi okokból, esetleg madár és denevérfajok
felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő állományokban) történő védelme érdekében
elvégzése.

E75

Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai a rovarokkal táplálkozó
módszerek alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók madár és denevérfajok
olyan hatóanyag tartalmú készítmények, amelyek közösségi védelme érdekében
jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is elpusztítják.

E80

Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok védelme
érdekében időbeli korlátozás alkalmazása.

E81

Faanyag közelítése csak fagyott vagy száraz talajon.

E83

Az erdőszegélyekben található intenzíven terjedő lágy és fásszárú fajok
továbbterjedésének mechanikus módszerekkel (pl. kézi cserjeirtás,
szárzúzás) történő megakadályozása.

E84

Fakitermelés tervezése során az érintett erdőrészletek korosztály- nagy
kiterjedésű,
egybefüggő
eloszlásának javítása.
erdőfelújítások, valamint a
nagy kiterjedésű egykorú
állományok kialakulásának
elkerülése,
egyenletes
koreloszlás közelítése, idős
állományok jelenlétének
folyamatos biztosítása

E86

A letermelt faanyag április 30-ig történő elszállítása a xilofág
rovarfajok védelme érdekében.

E87

Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód fenntartása.

zátonyok
esetében
különösen indikolt lehet

E88

Fakitermelés csak augusztus 15. és február 28. között végezhető.

A vegetációs időn kívüli
fakitermelés kedvezőbb a
jelölő és védett fajok
szempontjából

E92

Az adott erdőrészletben véghasználatot követően természetes
felújítás.

E93

Tuskóprizmák, tuskópászták felszámolása.

E95

A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása magas tuskó
visszahagyásával, az odú megőrzésével.
Vadgazdálkodási előírások

VA01

Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki.
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Kód

Javaslat

VA02

A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy
az a felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse.
Ameddig a vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés
nélkül is biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás
területét lehetőség szerint be kell keríteni.

Megjegyzés

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
A puhafás erdőállományok legnagyobb veszélyeztetője az inváziós fásszárúak térhódítása,
ezért javasolt ezen fafajok (főként zöldjuhar és amerikai kőris) drasztikus
állománycsökkentése az érvényes körzeti üzemtervekkel összehangolás után (egyéb
termelés, fafajsoros termelés). A feltöltődő mellékágak élővé tétele segítheti a jelölő élőhely
vízháztartásának javulását, így a jobb egészségi állapotba hozását és az inváziós fajok
visszaszorulását is.
g) Kezelési javaslatok indoklása
Az árterekre legjellemzőbb élőhely típus, de területe jelentős mértékben lecsökkent,
régebben az ártéri mezőgazdasági tevékenység, jelenleg főként nemesített puhafás
állományok – főként hibrid nyárak - léte miatt. A 20-30 éves vágásfordulóval művelt erdők
többségében a lombkorona homogén, a cserje- és gyepszint fajokban szegény, a gyepszint
fajainak többségét is inváziós lágyszárúak adják. A mikroélőhelyet jelentő holtfa mennyisége
a természetközeli puhafás ligeterdőkre jellemzőnek csak töredéke. Ezért a természetközeli
puhafás ligeterdők területi arányának növelése lenne kívánatos.

KE-5
a) Kezelési egység kódja: KE-5
b) Kezelési egység meghatározása:
Keményfás ligeterdők
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 J6 – Keményfás ártéri erdők
 L5 - Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
Natura 2000-es jelölő élőhely:
 91F0 - Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)
d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
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Általános irányelvként ajánlható a vegetációs időn kívüli fahasználat (szept 1 – márc 31-ig). A
hullámtéren tisztán keményfás tölgy-kőris-szil ligeterdő erdőfoltok (általában erdőrészletek)
vagy kicsik, vagy puhafás ligeterdei fafajokkal vegyes állományok, vagy idegenhonos
keménylombú fafajokkal (zöld juhar, fehér akác, bálványfa, ostorfa) elegyesek. Megfelelő
termőhelyi adottságú helyen az ártér magasabb térszínein törekedni kell egységes,
hektárosnál nagyobb kiterjedésű, inváziós fajokban szegény keményfaliget állományok
létrehozására. Az élőhelyek megfelelő vízellátását hosszú távon is biztosítani kell, a területről
vizet elvezetni nem lehet. Az ártéren sok helyen fellelhetők a régi gyömölcsösök
maradványai. Ezen idős gyümölcsfák megőrzése, esetleg továbbszaporításuk is kívánatos.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
Kötelezően betartandó előírások
 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól
 Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
Törvény vonatkozó rendelkezései
 A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

Megjegyzés

E03

A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek
vagy fajok megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas
erdőrészleteiben a folyamatos erdőborítást biztosító átalakító,
szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való
áttérés.

E05

Erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben való
alkalmazásának mellőzése.

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való
alkalmazásának mellőzése.

E09

A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő
nyomok csak a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek
védelmének figyelembe vételével.

E17

Az emberek testi épségét, közlekedést és épületeket nem piszedenevér érdekében kiemelt
veszélyeztető (az erdei élőhelyek fenntartását kiemelten fontosságú
szolgáló) lábon álló holtfák meghagyása.

E20

Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének (madárfajtól rétisas, feketególya, barnakánya,
függően meghatározott) körzetében fészkelési időszakban az vöröskánya esetében. A fészkek
körül nem csak térbeli de időbeli
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása.
korlátozás is érvényesítendő a
fészkelési időszakban.
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

E26

Az előhasználatok során az elegyfa fajok alsó és felső
lombkorona szintben hagyása, fenntartása, lehetőség szerint a
természetes erdőtársulásra/közösségi jelentőségű élőhelyre
jellemző összetételben, mennyiségben és többé-kevésbé
egyenletes eloszlásban.

E29

A vegyes összetételű faállományokban a nevelővágások során az
idegenhonos fafajok eltávolítása.

E30

Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal jellemezhető
faállományokban a nevelővágások során az őshonos fafajok
egyedeinek megőrzése az alsó- és a cserjeszintben is.

E31

A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes
mértékű eltávolítása.

E33

Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás Magyarázatban megadható, hogy
az adott kezelési egységben milyen
mellőzése.
erdőállományra vonatkozik.

E34

A fahasználattal érintett területen összefüggően legfeljebb 0,5
ha véghasználati terület kialakítása, legalább 2 db, a természetes
erdőtársulásra jellemző főfafajokból származó életképes,
magszóró fa meghagyásával.

E51

Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány
típussal.

E52

Őshonos fafajú faállomány táj- és termőhelyhonos fa- és
cserjefajokkal történő felújítása.

E57

Az erdőfelújításban, pótlásban, állománykiegészítésben kizárólag
tájhonos fafaj alkalmazása.

E58

Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő
elegyfajok biztosítása.

E68

Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak
intenzíven terjedő, inváziós lágy és fás szárú fajok ellen
alkalmazható a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás,
szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók agresszívan terjedő fajok
visszaszorítására.

E74

Kórokozók és kártevők elleni vegyszeres védekezés kizárólag a rovarokkal táplálkozó madár és
indokolt esetben (pl. lakott terület közelében, közegészségügyi denevérfajok védelme érdekében
okokból, esetleg felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő
állományokban) történő elvégzése.

E75

Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai a rovarokkal táplálkozó madár és
módszerek alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem denevérfajok védelme érdekében
használhatók olyan hatóanyag tartalmú készítmények, amelyek
közösségi jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is
elpusztítják.

E79

Tájidegen fafaj erdőtelepítésben és erdőfelújításban a működési
terület szerinti nemzeti park igazgatósággal előzetesen
egyeztetve alkalmazható.

E80

Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok védelme
érdekében időbeli korlátozás alkalmazása.
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Kód

Javaslat

E83

Az erdőszegélyekben található intenzíven terjedő lágy és
fásszárú fajok továbbterjedésének mechanikus módszerekkel (pl.
kézi cserjeirtás, szárzúzás) történő megakadályozása.

E84

Fakitermelés tervezése során
korosztály-eloszlásának javítása.

E86

A letermelt faanyag április 30-ig történő elszállítása a xilofág
rovarfajok védelme érdekében.

E87

Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód fenntartása.

E88

Fakitermelés csak augusztus 15. és február 28. között végezhető.

E92

Az adott erdőrészletben véghasználatot követően természetes
felújítás.

E93

Tuskóprizmák, tuskópászták felszámolása.

E95

A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása magas tuskó több faj, (főként rovarok) számára
visszahagyásával, az odú megőrzésével.
fontos mikroélőhely

az

Megjegyzés

érintett

erdőrészletek nagy
kiterjedésű,
egybefüggő
erdőfelújítások, valamint a nagy
kiterjedésű egykorú állományok
kialakulásának
elkerülése,
egyenletes koreloszlás közelítése,
idős
állományok
jelenlétének
folyamatos biztosítása

Vadgazdálkodási előírások
VA01

Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti
park igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki.

VA02

A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni,
hogy az a felújítások sikerességét kerítés hiányában se
veszélyeztesse. Ameddig a vadállomány nagysága nem éri el azt
a szintet, hogy kerítés nélkül is biztosítható legyen a felújítás
sikeressége, addig a felújítás területét lehetőség szerint be kell
keríteni.

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
A keményfás erdőállományok legnagyobb veszélyeztetője az inváziós fásszárúak térhódítása,
ezért javasolt ezen fafajok (főként zöldjuhar és amerikai kőris, helyenként az ostorfa és az
akác) drasztikus állománycsökkentése az érvényes körzeti üzemtervekkel összehangolás után
(egyéb termelés, fafajsoros termelés). A feltöltődő mellékágak élővé tétele segítheti a jelölő
élőhely vízháztartásának javulását (jó példa erre az imsósi tölgyes tömb, mely a gát
megépülése óta szárad), így a jobb egészségi állapotba hozását és az inváziós fajok
visszaszorulását is.
g) Kezelési javaslatok indoklása
Ritkuló értéket jelentenek a Duna árterein az erősen megritkult keményfa ligeterdők. Idős,
odvasodó faegyedei tájképi értékük mellett állatközösségeknek – főként
odúlakó madaraknak, denevéreknek, xilofág rovaroknak – nyújtanak élőhelyet. Ezért az élő
idős fák mellett a korhadó lábon álló és kidőlt holtfa egy részének meghagyása is fontos. A
nagyobb művelési egységek létrehozása növeli az élőhelytípusra jellemző cserje-és lágyszárú
szint kialakulását. Hasonló eredményre vezet a véghasználatok területének csökkentése. Az
őshonos, az élőhelybe természetesen illeszkedő elegyfajok a növényzet sokféleségének
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növekedése által az állatvilág számára is nagyobb fajgazdagságot tesz lehetővé. A
fajgazdagságot a tömegessé váló inváziós fajok (mint szinte minden élőhelyen) erőteljesen
csökkentik.

KE-6
(a) Kezelési egység kódja: KE-6
(b) Kezelési egység meghatározása:
Alacsony természetességű erdők, facsoportok, fasorok
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 P3 - Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdősítés
 P45 - Fáslegelők, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek
 P7 - Hagyományos fajtájú, extenzíven művelt gyümölcsösök
 P8 - Vágásterületek
 RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
 RB - Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
 RC - Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők
 RDb - Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők
 S1 - Akác ültetvények
 S2 - Nemesnyárasok
 S3 - Egyéb ültetett tájidegen lombos erdők
 S4 - Ültetett erdei- és feketefenyvesek
 S6 - Nem őshonos fafajok spontán állományai
 S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok
Natura 2000-es jelölő élőhely: d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A Tolnai-Duna területén található fás állományok (erdők, fasorok, facsoportok) egy része a
http://erdoterkep.mgszh.gov.hu honlap információja szerint nem üzemtervezett. Ezek
tulajdoni helyzete, művelési ága tisztázandó. Általános irányelvként ajánlható a vegetációs
időn kívüli fahasználat (szept 1 – márc 31-ig), valamint a felújítások során az őshonos
állománytípusokra való áttérés. Az ártéren sok helyen fellelhetők a régi gyümölcsösök
maradványai. Ezen idős gyümölcsfák megőrzése, esetleg továbbszaporításuk is kívánatos.

35

e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok:
Kötelezően betartandó előírások
 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól
 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
Törvény vonatkozó rendelkezései
 A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

Megjegyzés

E09

A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő
nyomok csak a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek
védelmének figyelembe vételével.

E18

A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős
vagy más okból értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az
elő- és véghasználatok során.

E19

Az elő- és véghasználatok során az előzetesen meghatározott
fa-, illetve cserjefajok teljeskörű kímélete.

E20

Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének (madárfajtól rétisas, feketególya, barnakánya,
függően meghatározott) körzetében fészkelési időszakban az vöröskánya esetében. A fészkek
körül nem csak térbeli de időbeli
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása.
korlátozás is érvényesítendő a
fészkelési időszakban.

E21

Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10
m3/ha, az egyes törzsek legvékonyabb részén többségében
legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa
folyamatos fenntartása.

E22

Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10
m3/ha, kifejezetten vastag (többségében 30 cm
mellmagassági átmérő feletti) odvas, böhönc, fészkelő- és
búvóhelynek alkalmas élő fák kijelölése és folyamatos
fenntartásának biztosítása.

E25

Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének az
erdészeti
hatósági
korlátozása gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű nyilvántartásban szereplő meglévő
élőhelyek és fajok védelme érdekében).
utakon kívül

E30

Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal jellemezhető Azoknál az erdőknél, ahol az
faállományokban a nevelővágások során az őshonos fafajok idegenhonos
fafajok
mellett
jelentős mennyiségben vannak a
egyedeinek megőrzése az alsó- és a cserjeszintben is.
területre jellemző puha- vagy
keményfa
ligeterdei
állományalkotók.
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

E31

A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes Azoknál az erdőknél, ahol az
idegenhonos
fafajok
mellett
mértékű eltávolítása.
jelentős mennyiségben vannak a
területre jellemző puha- vagy
keményfa
ligeterdei
állományalkotók.

E35

Fahasználatok során a
közelítésének mellőzése.

E51

Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány Azoknál az erdőknél, ahol az
idegenhonos
fafajok
mellett
típussal.
jelentős mennyiségben vannak a
területre jellemző puha- vagy
keményfa
ligeterdei
állományalkotók.

E54

Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása.

E58

Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő
elegyfajok biztosítása.

E64

Az idegenhonos és tájidegen fafajú erdők véghasználata során
a táj- és termőhelyhonos fafajok egyedeinek meghagyása (az
alsó- és lehetőség szerint a cserjeszintben is).

E68

Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és
csak intenzíven terjedő, inváziós lágy és fás szárú fajok ellen
alkalmazható a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

E69

A környező gyepterületek védelme érdekében az erdészeti
tájidegen fafajok alkotta állományok terjeszkedésének
megakadályozása.

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás,
szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók agresszívan terjedő fajok
visszaszorítására.

E77

Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása
során tekintettel kell lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta
lékesedés elkerülésére a kitermelésre kerülő egyedek
kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek
helyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges
felújítás elvégzésével.

E95

A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása magas tuskó sok faj, főleg rovarok számára
visszahagyásával, az odú megőrzésével.
fontos mikroélőhely

VA01

kitermelt

faanyag

vonszolásos

Azoknál az erdőknél, ahol az
idegenhonos
fafajok
mellett
jelentős mennyiségben vannak a
területre jellemző puha- vagy
keményfa
ligeterdei
állományalkotók.

Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti
park igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki.
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Kód

Javaslat

VA02

A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell
csökkenteni, hogy az a felújítások sikerességét kerítés
hiányában se veszélyeztesse. Ameddig a vadállomány
nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is
biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás
területét lehetőség szerint be kell keríteni.

Megjegyzés

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési
javaslat nem merül fel.
g) Kezelési javaslatok indoklása
Az idegenhonos faállományok gazdaságilag fontosak. Sok ilyen jellegű erdő állami tulajdon,
de jelentős a magánkézben levő erdők aránya is. Természetvédelmi szempontból azonban
nem képviselnek jelentős értéket, sok esetben őshonos fafajú erdőállományok helyén
találhatók. A fent megfogalmazott kezelési javaslatok lehetőséget adnak a természetes
erdőállományok kialakítására, amennyiben ez a tulajdonos szándéka és a jogi és gazdasági
szabályozás is erre ösztönzi.

KE-7
(a) Kezelési egység kódja: KE-7
(b) Kezelési egység meghatározása:
jellegtelen gyepek és becserjésedett területek
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 OB - Jellegtelen üde gyepek
 OC - Jellegtelen száraz-felszáraz gyepek
 OD - Lágyszárú özönfajok állományai
 OF - Magaskóros ruderális gyomnövényzet
 OG - Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet
 P2a - Üde és nedves cserjések
 P2b - Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések
 P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű uralta állományok
Natura 2000-es jelölő élőhely: -
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d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A közösségi tereken (standok, horgászközpontok, vendéglátóhelyek, stb.) a hulladék
összegyűjtését és elszállítását biztosítani kell.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok:
Kötelezően betartandó előírások:
A hatályos jogszabályok értelmében a tervezési terület valamennyi gyep hasznosítású
területeire a 269/2007. (X.18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati szabályok
vonatkoznak az alábbiak szerint. Ezek kötelezően betartandók.
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

Megjegyzés

GY01

Felülvetés nem megengedett.

GY13

Kiszántás nem megengedett.

GY22

Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.

GY24

A gyepek természetvédelmi szempontú égetése csak a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatóság egyedi írásos véleménye alapján
történhet.

GY25

A területen lévő cserjék irtása és eltávolítása kötelező.

GY26

Inváziós fás szárúak mechanikus irtása kötelező.

GY28

A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan
jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell.

GY29

Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban a bokrokban költő védett
madár fajok védelme
lehetséges.
érdekében

GY59

Legeltetési terv készítése és egyeztetése szükséges a működési terület
szerinti nemzeti park igazgatósággal.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani.

nem lehet cél szántó
kialakítása gyep helyén

GY101 Amennyiben inváziós gyomokkal fertőzött területen költ fokozottan
védett madár, a terület tisztítását csak a megengedett kaszálási időpont
után szabad kezdeni.
GY102 A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó szegélyélőhelyek a
kaszálatlan területbe beletartozhatnak.
hamvas
GY103 Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak előfordulhat
megtalálása esetén a betakarítást, illetve a kaszálást azonnal be kell rétihéja, haris fészkelése
fejezni és haladéktalanul értesíteni kell a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatóságot és javaslata alapján a talált fészek körül 0,5-1
hektáros védőterületet kell kialakítani.
GY105 Minden évben tisztító kaszálás elvégzése kötelező.

39

Kód

Javaslat

Megjegyzés

GY106 Legalább 2 évente tisztító kaszálás elvégzése kötelező.
GY107 Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása kötelező.
GY116 A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak elhelyezése tilos.
GY123 A fás legelő fáinak felújítását a megjelenő újulat megőrzésével, a vadak és
legelő állatok elleni megvédésével biztosítani kell.
VA01

Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki.

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési
javaslat nem merül fel.
g) Kezelési javaslatok indoklása
A kategória gyepterületei jelenleg is kaszálással, legeltetéssel karbantartottak. Megelőzendő
a gyepterületeken a galagonyával és gyalogakáccal cserjésedett részek záródása. Szintén
nem kívánatos a gyepek szántóvá alakítása, hiszen ez az élővilág szegényedését és a
szomszédos területek veszélyeztetését okozza.

KE-8
a) Kezelési egység kódja: KE-8
b) Kezelési egység meghatározása:
Szántók és gazdasági területek, zártkertek, tanyák
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 T1 - Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
 T2 - Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák
 T3 - Zöldség- és dísznövénykultúrák, melegházak
 T5 - Vetett gyepek, füves sportpályák
 T6 - Extenzív szántók
 T8 - Extenzív szőlők és gyümölcsösök
 U2 - Kertvarosok, szabadidős létesítmények
 U4 - Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók
 U7 - Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges
löszfalak
 U10 - Tanyák, családi gazdaságok
 U11 - Út- és vasúthálózat
Natura 2000-es jelölő élőhely: -
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d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
Áttételesen a gazdálkodáshoz kötődik annak vizsgálata és értékelése, hogy a területhasználat
és az ingatlan tulajdoni lapján szereplő művelési ág összhangban vannak-e, valamint a
területhasználat a valós ingatlanhatároknak megfelelően történi-e – elsősorban a
természetmegőrzési terület határán. (Ugyanez a javaslat szerepel a KE-2 egységnél is, a rétek
miatt.
Az erdőterületek szélén/belsejében vadföldek is találhatók. A hely jellegéből következően
ezek extenzív művelése javasolható.
A rekreációs célú területeken (strandok, horgászközpontok, vendéglátóhelyek) a hulladékok
összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell.
A vegyszerhasználatot a használati útmutató és a vonatkozó munka-, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások szerint kell végrehajtani.
e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok:
Kötelezően betartandó előírások:
275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

SZ10

Trágya, műtrágya: természetes vizektől mért 200 m-en belül trágya,
műtrágya nem deponálható.

SZ11

Szalma, széna: szalma-, széna depóniát és bálát (különösen a felszíni
vizektől mért 200 m távolságon belül és ártéren) a területről 30
napon belül le kell hordani.

SZ17

Természetközeli állapotú erdőtervi jellel ellátott láperdő és
keményfás ligeterdő, illetve vizes élőhely szélétől számított 50 m-es
sávban szántóföldi növénytermesztés során kemikáliák és
bioregulátorok nem alkalmazhatók.

SZ19

Kizárólag környezetkímélő
alkalmazása engedélyezett.

besorolású

Megjegyzés

növényvédő

szerek

Szántó vizes élőhellyé alakítása spontán gyepesedéssel.
SZ51

SZ52

a természetesebb élőhelyek
kialakulása érdekében, de nem
járhat
inváziós
fajok
állományának erősödésével

Szántó füves élőhellyé alakítása gyeptelepítéssel.
Szántó füves élőhellyé alakítása spontán felhagyással.

SZ53

SZ58

Őshonos fafajokból és cserjefajokból álló erdő telepítése, korábbi
erdőterületen lehetséges.

SZ67

Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy
száraz gyep kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék

a természetesebb élőhelyek
kialakulása érdekében, de nem
járhat
inváziós
fajok
állományának erősödésével
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Kód

Javaslat

Megjegyzés

használata tilos, csak a termőhelyre jellemző őshonos fajok vethetők.

SZ68

A parcella körül természetes talajvédelmet szolgáló táblaszegély
fenntartása, illetve telepítése, amelynek őshonos cserjékből vagy
fákból álló sövény, illetve fasor kell legyen. A táblaszegély inváziós
cserje és fafajoktól való mentességét, kizárólag mechanikai
eszközökkel, biztosítani kell.

SZ69

A betakarítást végző gépek sebessége nem haladhatja meg a 10
km/h-t.

SZ74

Őshonos fajokból álló fasorok, facsoportok, szoliter fák, cserjefoltok
telepítése.

f) élőhelyfejlesztési és rekonstrukciós javaslatok
A hullámtéri szántók gyepesítése mindenképpen támogatandó folyamat. Az ennek
következtében csökkenő vegyszerhasználat kedvező lenne a környező élőhelyekre és a
vizekre.
g) Kezelési javaslatok indoklása
A javasolt kezelési előírások az extenzívebb gazdálkodást, a szomszédos élőhelyek és
életközösségek védelmét, valamint a természetes élőhelyekké történő átalakítás lehetőségét
javasolják

KE-9
a) Kezelési egység kódja: KE-9
b) Kezelési egység meghatározása:
Állandó vagy huzamosan vízzel borított vízterek
c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata:
ÁNÉR élőhelyek:
 U8 - Folyóvizek
 U9 - Állóvizek
Natura 2000-es jelölő élőhely: d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:
A vízterek és parti környezetük élővilágának fennmaradása a Duna és mellékágainak
természetes vízjárásától függ, a mederszabályozásnak ezt a továbbiakban is biztosítani kell.
A horgászterületeken a vizek élővilágának védelme érdekében ezt biztosító horgászrendet
kell kialakítani és betartatni.
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e) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok:
Kötelezően betartandó előírások:
Halgazdálkodási tervek rendelkezéseinek betartása
Önkéntesen vállalható előírás javaslatok:
Kód

Javaslat

V14

A vízi növényzet és a part menti növényzet irtása (vágás, nádégetés, cserjék
kivágása) tilos.

V19

Idegenhonos halfajok
telepítése tilos.

V31

A halastavakat elválasztó gátak és csatornák növényzetét egy kaszanyom
szélességben szabad kaszálni középen, hogy mindkét oldalon maradjon
legalább 1-1 m kaszálatlan sáv.

visszaszorítása

Megjegyzés

kötelező,

idegenhonos

halfaj

f) élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
A Dunakömlődi csatorna állandó vízszintjét biztosítani kell, elkerülve a kiszáradást, és
lehetőség szerint a lehető legmagasabb szintre beállítani. Amennyiben lehetőség van rá és a
vízszint is indokolja, a dunai árhullámok idején fel kell engedni vizet a csatornába vízpótlási
céllal. Ez segítené a mentett oldali erdők jó állapotban tartását és jó állapotba hozását.
Meg kell vizsgálni a mellékágak állapotát, és ahol természetvédelmi szempontból indokolt,
azok helyreállítását el kell végezni (Be és kifolyók rendbetétele, a vízmozgást akadályozó
tárgyak eltávolítása, ahol kell kotrás természetkímélő módon). Javasolt területek:
 Solti Duna
 Kéményesi Duna északi része
 Alsó-Zátony külső (keleti) oldala
 Ordasi sziget külső (nyugati) oldala
 Imsósi szakasz
 Bum-szigeti mellékágak
 Gerjen – malátás sziget külső (nyugati) oldala
 Bátyai ágrendszer
A kövezések mögötti feltöltődés (zátony és sziget kialakulás) sok esetben jó élőhelyeket
jelent, mind a vizi élőlények, mind a madarak számára. A szigetek sok esetben kezdenek
„összenőni” a szárazfölddel, pedig sok esetben előnyösebb lenne a vizes ág fennmaradása.
Gemencben több helyen is jól működő megoldást jelentett a problémára a kövezések
tövének visszabontása, minek következtében az áradó víz kitisztítja az ágat. E megoldás
alkalmazásának lehetőségét a tervezési területen is meg kell vizsgálni.
g) Kezelési javaslatok indoklása
A javasolt kezelések a vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának megtartását illetve abba
hozását célozzák meg. Ezek nagy része nagy anyagi ráfordítást igényel, és csak előzetes
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hatásvizsgálattal valósítható meg. A mellékágak élővé tétele öklógiai szempontból
mindenképpen előnyös, és véleményünk szerint a vízkeretirányelvvel is összhangban lenne.

Vadgazdálkodás
A területen számos vadásztársaság működik. A vadállomány vegyes, apróvadas és nagyvadas
jellegű területrészek minden vadásztársaságnál vannak. Jellemző a vízivad nagyszámú
jelenléte. Az őszi-téli időszakban hagyományosan nagy mennyiségű lúd és réce tartózkodik a
Duna ezen szakaszán. A nagyvadak közül az őz a legjellemzőbb, de az erdősültebb részeken a
vaddisznó is nagy számban van jelen. A szarvas időszakosan van jelen. Az élőhelyekre a
vaddisznó van nagyobb hatással, hiszen természetes gyepeken is károkat okoz túrásával. A
túrások helyén megindul a gyomosodás. A természetes erdőfelújítások alkalmazása
érdekében megfontolandó az őz és a szarvas állomány létszámának csökkentése. Új szóró,
etető, sózó kialakítása nem javasolt a természetes élőhelyek közelében, a határterületeken,
főleg az idegenhonos erdőkben elképzelhető. Ez esetben ügyelni kell a gyomosodás
elkerülésére, ellenőrizésére.
A tervezési terület önként vállalható vadgazdálkodási előírásai:
Kód

Vadgazdálkodási előírások

V01

Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetett
helyszínen alakítható ki.

V02

A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy az a felújítások sikerességét
kerítés hiányában se veszélyeztesse. Ameddig a vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy
kerítés nélkül is biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás területét lehetőség
szerint be kell keríteni.

Egyéb javaslat:
 Vadföldeket csak szántóterületeken javasolt kialakítani
 A vadkibocsátás és a zárttéri vadtartás nemkívánatos a területen
 optimális vadállomány vadfajonkénti létszáma: nem számszerűsíthető sem a nagyvad
sem az apróvad szemszögéből
 Vaddisznó és róka, valamint az idegenhonos fajok (mosómedve, nyestkutya, stb)
esetében ne legyen korlátozás a kilövésekben.
 Vadgazdálkodás – vadászat:
- Időbeli korlát: a törvényi korlátozás általában megfelelő, de vizivad esetében
javasoljuk a lentebb részletezett helyi szintű szabályozást
- Módbeli korlát: a törvényi korlátozás megfelelő
- Térbeli korlát: Javasoljuk a pár éves gyakorlat fenntartását, miszerint a Dunán
kíméleti szakaszokat kell fenntartani a legfontosabb vízivad pihenőhelyeken.
Javasoljuk, hogy a tolna megyei gyakorlatot követve a Bács-Kiskun megyében is az alábbi
módon szabályozzák a dunai vízivad vadászatokat: a vadásztársaság egy szezonban
maximum 30 napot vadászhat a folyón vízivadra, úgy, hogy két nap vadászat után 3 nap
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kíméleti időszakot kell hagyni. A Tolna megyében egyes Duna szakaszokra már kijelölt
kíméleti területek a Bács-Kiskun megyei oldalon is hasonló státuszt kell kapjanak.

Vízgazdálkodás
A Tolnai Duna Natura 2000 terület vizgazdálkodással érintett víztesteihez az alábbi
javaslatokat tesszük:
Duna:
 a K9 kezelési egység ismertetés f) pontjában leírtak (mellékágak védelme és
rekonstrukciója), kiegészítve az alábbiakkal:







A jövőben kotrás csak természetvédelmi szempontok figyelembevételével
történhessen
A kotort anyag mederben történő elhelyezésének prioritása
Természetes partok megtartása, a partvédő kövezések háttérbe szorítása
Sportolásra kijelölt zónák felülvizsgálata
Zátonyok és szigetek: a rajtuk kialakult vegetáció feltétlen kímélete (91E0 jelölő
élőhely) azokon gazdálkodási tilalom.
Parti vegetáció, erdősávok kímélete, gazdálkodási tilalom

Dunakömlődi csatorna:
 A vízállás biztosítása – ne fordulhasson elő vízhiány esetleg kiszáradás
 A tavaszi olvadékvizek lehető leghosszabb ideig történő benntartása, a belvízvédelem
figyelembe vételével
 Parti vegetáció kímélete, gazdálkodási tilalom
 Parti nádas égetésének tilalma
 A csatorna kisvizes időszakában egy dunai árhullám esetén a dunai víz felengedése a
csatornába
Nagykarácsonyi vízfolyás:
 A vízállás biztosítása – ne fordulhasson elő vízhiány esetleg kiszáradás
 A tavaszi olvadékvizek lehető leghosszabb ideig történő benntartása, a belvízvédelem
figyelembe vételével
 Parti vegetáció kímélete, gazdálkodási tilalom
 Parti nádas égetésének tilalma
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés
A javasolt élőhelyrekonstrukciók elsősorban a Duna mellékágaira vonatkoznak. Az
élőhelyfejlesztések a minél nagyobb természetességi szint elérését célozzák meg.
Kiemelendő az idegenhonos fafajok visszaszorítását ösztönző javaslatok, hiszen a jelölő
élőhelyek legfőbb veszélyeztetői ezek. A javasolt intézkedések a kezelési egységeknél
részletesen olvashatók.
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
A kezelési egységekben javasolt területhasználat biztosíthatja az előforduló jelölő növény és
állatfajok védelmét. Külön fajvédelmi intézkedések nem szükségesek.
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3.2.4. Kutatás, monitorozás
Fajszintű monitorozás
 Javasolt a védett halfajok monitorozása a Tolnai Duna területén, folytatva az eddig
végzett munkát
 Javasolt a lepkék további vizsgálata, különösen a mocsár rétek lepkefaunájának
kutatása. A védett hangyaboglárka fajok előfordulásának bizonyítása a területek
kezelését is befolyásolhatja.
 A két jelölő denevérfaj éves nyári monitoringozása javasolt a védett Duna szakaszon
 A költő fokozottan védett rétisas, feketególya, barnakánya, vöröskánya további
fészektérképezését végezni kell, a megtalált és ismert fészkek esetében a költés
zavartalanságát biztosítani kell.
 Az őszi-téli időszakban az évek óta végzett vízivad monitoringot folytatni kell, az
eredményeket fel kell használni a vadászati üzemtervek készítésekor.
Közösségi szintű monitorozás
 Tízévenként a vegetációtérkép frissítése

3.2.5. Mellékletek
A kezelési egységek térképei 1-5. (színezett térképek a Magyarország légifelmérése 2005
ortofotó térképi alapon)
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3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a
jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében
3.3.1. Agrártámogatások

3.3.1.1. Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer
Alapvetően az egységes területalapú támogatások (22/2010. (III.16.) FVM rendelet) és azon
felül a mező- és erdőgazdálkodás során, a kötelező előírások miatt igénybe vehető
kompenzációs jellegű kifizetések, illetve a környezet- és természetvédelmi célú, önkéntesen
vállalt mező- és erdőgazdálkodási támogatások tartoznak ide.
A területből 5517 ha tartozik valamelyik MEPAR blokkba, azonban ebből mindössze 658,68
ha támogatható terület.
A területi és tulajdonosi viszonyok részletesebb adatai a terv II., megalapozó részének 1.3.
fejezetében találhatók.
Jellemzően az állami tulajdonú területek vagyonkezelői teljes vagy közel teljes mértékben
igénybe veszik az elérhető terület alapú támogatásokat.
A magántulajdonosok jelentős része szintén igénybe veszi a Natura 2000 jogcímen adható
támogatásokat is, azonban kisebb arányban, mint az az állami szektorban jellemző, ennek
oka a terv készítésekor gyepek esetében már nem annyira a tájékozatlanság, hanem inkább a
feleslegesnek tartott kötelmek, jelentős adminisztrációs terhek és azokhoz képest viszonylag
kis összegű kifizetések.
Figyelembe véve, hogy a terület jelentős része állami tulajdonban van (64%), a
magántulajdon mindössze 22%, illetve viszonylag magas, 13 % az ismeretlen
tulajdonviszonyú terület, utóbbi a térségben tapasztaltak szerint inkább valószínűsíthetően
magán jellegű, a területre felvett támogatások aránya a maximálishoz képest meghaladhatja
az 50%-ot.
1. Kötelező földhasználati előírások ellenértékeként igényelhető kompenzációs jellegű
kifizetések csak igénylés esetén járnak, a következő jogcímeken:
– A 269/2007. (X. 18.) Korm. sz. rendelet alapján földhasználati előírások vannak hatályban a
Natura 2000 területek gyepjeire vonatkozóan, a 128/2007. (X.31.) FVM rendelet alapján,
ezért a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz területalapú, kompenzációs
támogatás vehető igénybe.
– A Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az
Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek
és jövedelem kiesés ellentételezése céljából a 41/2012 (IV. 27.) VM rendelet alapján a
magánkézben levő, Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs
támogatás igényelhető, mely az erdő természetességétől a faállomány korától és
összetételétől függ.
2. Önkéntesen vállalt előírások nyomán igényelhető mező- és erdőgazdálkodási támogatások
közül a következők érhetők el a területen:
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Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok (AKG) közül az ország egész területén igénybe
vehető horizontális szántóföldi, gyepgazdálkodási és ültetvény célprogramok a 61/2009.
(V.14.) FVM rendelet jelenleg hatályos (a 2009-2014 közti időszakban) rendelkezései alapján
érhetők el. Az AKG középhosszú távú (5 gazdálkodási év) támogatási rendszer, melynek
feltételeit a Vidékfejlesztési Miniszter által kiadott miniszteri rendelet szabályozza.
Az erdőterületekre vonatkozóan erdő-környezetvédelmi célprogramok kifizetései vehetők
igénybe a 124/2009. (IX.24.) FVM rendelet alapján.
3. Nem termelő mezőgazdasági beruházások önkéntesen igénybe vehető támogatások.
A 33/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján támogatás vehető igénybe olyan földhasználati
intézkedésekre, amelyek gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódnak, ugyanakkor a
vidéki táj értékeinek, állat- és növényvilágának fennmaradását szolgálják, ez által növelik a
Natura 2000 területek közjólét értékét, illetve hozzájárulnak a környezetgazdálkodási célok
teljesítéséhez (pl. madárodúk telepítése).
A Natura 2000 területektől függetlenül, a fizikai blokkban gazdálkodó mezőgazdasági
termelők számára elérhető az egységes területalapú támogatás (SAPS), melynek mértékéről
évente a Vidékfejlesztési Miniszter dönt, miniszteri rendeletben. Jelenleg a 23/2013. (IV.9.)
VM rendelet hatályos. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gazdálkodó
maradéktalanul tartsa be az 50/2008.(IV.24.) FVM rendeletben foglaltakat amely a Helyes
Mezőgazdasági és Környezeti állapot feltételrendszereit tartalmazza.

3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
Gyepgazdálkodás
Gyepeknél a területalapú támogatáson kívül az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
támogatása esetén javasolt az extenzív gyepgazdálkodás vagy az ökológiai gyepgazdálkodás
célprogramokat igénybe venni.
A jelenlegi, Natura 2000 jogcímen nyújtott támogatási rendszerben a legeltetés során előírt
kötelező tisztító kaszálás, valamint a kaszálás esetére a legalább évi kétszeri kaszálás
egyértelműen ellentétesek a természetvédelmi érdekekkel. Mindkettő fajszegény, bár
agrotechnikai szempontból ápoltnak tűnő kaszálók kialakulását eredményezi, ami
gyökeresen ellentétes a Natura 2000 célkitűzésekkel. A kaszálatlanul maradó terület
kijelölésénél általában a parcella szélét javasolják, az ellenőrizhetőség és a tényleges
hatásosság azonban ezt nem indokolja, legalább ilyen létjogosultsága van a parcella közepi
lábon hagyott növényzetnek is.
A javasolt változtatás mind az extenzív, mind az ökológiai legeltetés esetén, a magas
természetességű gyepeknél, a kaszálás kötelező voltának eltörlése, az extenzív és ökológiai
kaszáláskor az évi kétszeri kaszálás tiltása, kivéve, ha egyeztetés történik a terület
természetvédelmi kezelőjével, az illetékes nemzeti park igazgatósággal.
A jelenlegi támogatási rendszer nem teszi érdekeltté a gazdálkodókat a nem hasznosított
mezőgazdasági területek megőrzésében, hanem kifejezetten azok eltüntetésére ösztönöz.
Mivel ezek a területek nem támogatható területrészek, a támogatható terület
maximalizálása érdekében a gazdálkodók eltüntetik a szegélyvegetációt, bokorfüzeseket,
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kaszálják az értéktelen szénát adó, vagy vízállásos területeket is, amelyeken korábban sosem
folytattak gyepgazdálkodást.
Fontos lenne a nem művelt területek agrártámogatására és nemcsak a kivett művelési ágú
területekre, hanem a művelés alatt álló területek egyes részterületeire is.
Erdőgazdálkodás
Az erdőterületek jelenlegi támogatásával két lényeges probléma merül fel: az állami
tulajdonú gazdálkodók támogatásokból való kizárása és az elérhető programok túlságosan
általános jellege.
A jövőben javasolt az állami tulajdonú gazdálkodókra is kiterjeszteni a kompenzációs
támogatás igénybevételének lehetőségét. Ezzel az állami gazdálkodók is ösztönözhetőek
lennének a földhasználati szabályok pontosabb betartására. Emellett fontos lenne
kompenzáció mértékét az erdőtervben előírt természetvédelmi célú korlátozások
függvényében megállapítani.
A jelenleg erdő-környezetvédelmi program célprogramjait a Natura 2000 területre specifikus
programmal javasolt kiváltani. Ennek a programnak az alapját a jelen tervben rögzített
kezelési előírások képeznék, amelyek kifejezetten a terület jelölő értékeinek és egyéb védett
természeti értékeinek megőrzését célozzák. A támogatásra jogosult területek alapegységét a
kezelési egységek jelentenék, így egy, az adott élőhelyre specifikus kezelési előírás sorból
lehetne válogatni a vállalni kívánt korlátozásokat. Az erdőtervben rögzített előírásokért nem
járna kifizetés ebben a programban, hiszen ezeket hivatott fedezni a kompenzációs
támogatás.

3.3.2. Pályázati források
A tervezési területen a terv készítésének idején nem ismert tervezés vagy végrehajtás alatt
lévő természetvédelmi célú pályázat.
A területen KEHOP, LIFE/LIFE+ pályázatok indítására vagy abban való részvételre volna
lehetőség.

3.3.3. Egyéb
A tervezési területre nincs egyéb javaslat.

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
A projekttervben elfogadottak szerint a következő kommunikációs eszközök elvégzése volt
várható:
- jegyzőkönyvezett terepbejárás (önkormányzati hirdetmény illetve közvetlen megkeresés
alapján az érintettek és érdeklődők az ügyfél vezetése mellett megtekintik a területet és
megismerik az alapvető értékeket, célokat, emellett egyeztetésre is lehetőség nyílik)
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megvalósulása: a terv egyeztetési változatának bemutatásakor az érintettek számához
viszonyítva csekély érdeklődés mutatkozott, a jelen lévők nem tartottak igényt a terepi
bejárás megtartására
- falufórum (részletes beszámoló a lakosság, az érintett gazdálkodók, és más érintettek
számára a fenntartási terv készítésének addigi eredményeiről, véleménynyilvánítás
biztosítása)
megvalósulása: A 2014. augusztus 29-én tartott fórumra összesen 56 meghívó és
tájékoztató került kiküldésre. A részvétel sajnálatos módon igen csekély volt, holott a
közvetlenül, vagy hirdetmény útján közvetve meghívottak köre szélesnek nevezhető, de a
megjelentek száma a meghívottakhoz viszonyítva is kicsi volt. A fórumon bemutatásra került
a terv, a felmerülő kérdéseket pedig megvitatták a jelen lévők. Az eseményről jelenléti ív és
jegyzőkönyv készült. A rögzített megjegyzések az elkészült tervbe beépítésre kerültek
- önkormányzati közzététel, (a fenntartási terv eredményeinek elérhetősége, a mind
szélesebb körű ismertség, nyilvánosság és véleménynyilvánítás biztosítása);
megvalósulása: A 2014. augusztus 29-én tartott fórummal kapcsolatosan az
önkormányzatoknak küldött megkeresés alapján önkormányzati hirdetmények kerültek
elhelyezésre a hivatalokban a megfelelő tartalommal, melyben felhívták a figyelmet a
megtartandó fórumra és ismertették a terv elérhetőségét is. A kiértesített és így hirdetményt
elhelyező önkormányzatok száma 18 volt.
- érintettek tájékoztatása levélben vagy e-mailban történő megkeresése.
megvalósulása: a következő fejezetben felsorolt címzettek számára a tájékoztató és
egyeztető fórumra szóló meghívó kiküldésre került, melyben szerepelt az elkészült anyag
internetes elérhetősége.
- weboldal fenntartása aktuális információkkal és az elkészült anyagokkal
megvalósulása: a terv készítése során folyamatosan kerültek fel az elkészülő anyagok a
http://ddnp.nemzetipark.gov.hu/natura-2000-fenntartasi-tervek webcímre a megfelelő
alfejezet alá, legkésőbb az egyeztetésre szóló meghívások kiküldéséig, hogy az érdeklődők
onnan előzetesen letölthessék és így a fórumra tájékozottan érkezhessenek.

3.4.2. A kommunikáció címzettjei
címzett

érintettség

Duna-Dráva Nemzeti területileg
Park Igazgatóság
nemzeti park

cím
illetékes 7625 Pécs, Tettye tér 9.

igazgatóság
Közép-Dunántúli
Natura 2000 területen 8000 Székesfehérvár,
Környezetvédelmi és illetékességi vagy működési Hoszúsétatér 1.
Természetvédelmi
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
Felügyelőség
szerv
Dél-Dunántúli
Natura 2000 területen 7621 Pécs, Papnövelde u.
Környezetvédelmi és illetékességi vagy működési
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Természetvédelmi
Felügyelőség

területtel
rendelkező 13-15.
területi államigazgatási
szerv

Alsó-Tisza-vidéki
Natura 2000 területen
Környezetvédelmi és illetékességi vagy működési
Természetvédelmi
területtel
rendelkező
Felügyelőség
területi államigazgatási

6721 Szeged, Felső-Tisza
part 17.
postacím: 6701 Szeged,
Pf.: 1048

szerv
Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

Natura 2000 területen 8000 Székesfehérvár,
illetékességi vagy működési Balatoni u. 6.
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Alsó-Dunavölgyi
vízügyi Igazgatóság

Natura 2000 területen 6500 Baja, Széchenyi I. u.
illetékességi vagy működési 2/c
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Pécsi
Bányakapitányság

Natura 2000 területen 7623 Pécs, József A. u. 5.
illetékességi vagy működési
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Szolnoki
Bányakapitányság

Natura 2000 területen 5000 Szolnok, Hősök tere
illetékességi vagy működési 6.
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Veszprémi
Bányakapitányság

Natura 2000 területen 8200Veszprém Budapest
illetékességi vagy működési u. 2.
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Tolna
megyei
Kormányhivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatóság
Tolna

Natura 2000 területen 7100 Szekszárd, Keselyűsi
illetékességi vagy működési út. 17.
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

megyei Natura

2000

területen 7100, Szekszárd, Tormay B
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Kormányhivatal
Földművelésügyi
Igazgatósága

illetékességi vagy működési u. 18.
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara Tolna Megyei
Igazgatóság

Natura 2000 területen 7100 Szekszárd, Keselyűsi
illetékességi vagy működési út 9
területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv

Bács-Kiskun megyei
Kormányhivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatóság

Natura 2000 területen
illetékességi vagy működési
területtel
rendelkező
területi államigazgatási

Fejér
megyei
Kormányhivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatóság

Natura 2000 területen
illetékességi vagy működési
területtel
rendelkező
területi államigazgatási

6000 Kecskemét, Deák
Ferenc tér 3.
levélcím: 6001 Kecskemét,
Pf. 226.

szerv
8000 Székesfehérvár Szent
István tér 9.
levélcím: 8000
Székesfehérvár Pf. 242.

szerv

Baranya
megyei Natura 2000 területen 7633 Pécs, Lázár Vilmos u.
Kormányhivatal
illetékességi vagy működési 12.
Erdészeti Igazgatóság területtel
rendelkező
területi államigazgatási
szerv
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága

Natura 2000 területen
illetékességi vagy működési
területtel
rendelkező
területi államigazgatási

6000 Kecskemét, József A.
u2
levélcím: 6001 Kecskemét,
Pf.: 130.

szerv
Gyulaj Zrt

erdőgazdálkodó

7090 Tamási, Szabadság u.
27.

KEFAG Zrt

erdőgazdálkodó

6000 Kecskemét, József
Attila utca 2,

egyéb
területhasználó
halastó tulajdonos
Paks Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

7030 Paks, Dózsa Gy. U.
55-61.

Dunaföldvár

Dunaföldvár, Kossuth Lajos

települési önkormányzat
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Polgármesteri Hivatal

utca 2., 7020

Bölcske Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Bölcske, Kossuth Lajos út
5., 7025

Madocsa
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Madocsa, Fő utca 24.,
7026

Gerjen Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Gerjen, Béke tér 1., 7134

Dunaegyháza
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Dunaegyháza,
Mikszáth
Kálmán utca 25., 6323

Solt
Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Solt, Béke tér 1, 6320

Harta Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Harta, Templom utca 68,
6326

Dunapataj
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

6328 Dunapataj, Petőfi S.
u. 20.

Ordas Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

6335 Ordas, Kossuth u. 8

Géderlak
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

6334 Géderlak, Kossuth L.
u. 95.

Dunaszentbenedek
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Dunaszentbenedek,
Kossuth utca 57., 6333

Uszód Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Uszód, Árpád utca, 6332

Foktő Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

6331 Foktő, Kossuth út 2

Kalocsa Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Kalocsa, Szent István király
utca 35, 6330

Bátya Polgármesteri települési önkormányzat
Hivatal

Bátya, Kossuth Lajos utca
20., 6351

Daruszentmiklós
települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Daruszentmiklós, Fő utca
53/b, 2423

Dunaföldvári Körzeti területi
gazdálkodói Dunaföldvár:
2/14, 7020
Falugazdász Iroda
érdekképviselet

Tavasz

u.

Paksi
Körzeti területi
gazdálkodói 7030 Paks, Kápolna u. 2/6
Falugazdász Iroda
érdekképviselet
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Szekszárdi
Körzeti területi
gazdálkodói 7100 Szekszárd
Falugazdász Iroda
érdekképviselet
B.u.18. 7

Tormay

Kalocsai
Körzeti területi
gazdálkodói 6300, Kalocsa, Szent István
Falugazdász Iroda
érdekképviselet
út 1-3.
Szalkszentmártoni
Falugazdász
Körzetközpont

területi
gazdálkodói 6086-Szalkszentmárton,
érdekképviselet
Petőfi Tér. 13.

Dunaföldvár
Vadásztársaság

egyéb területhasználó

7020 Dunaföldvár, Kéri u.

Bölcskei Tátorjános egyéb területhasználó
Vadászegylet

7025 Bölcske Kossuth u 14.

Madocsai
Földtulajdonosok
Vadásztársasága

egyéb területhasználó

7026 Madocsa, Határ u. 3

Dunakömlődi
vadásztársaság

egyéb területhasználó

7030 Paks, Villany u. 11.

Úttörő
Vadásztársaság

egyéb területhasználó

7030 Paks, Rákóczi u 5-7.

Csámpai Béri Balogh egyéb területhasználó
Ádám Természetvédő
és vadásztársaság

7030 Paks, Kishegyi u. 14.

Szentgyörgy
Vadásztársaság

egyéb területhasználó

7135
Dunaszentgyörgy,
Csapó V. u. 3.

Gerjeni
GE-FA egyéb területhasználó
Vadásztársaság

7130 Gerjen, Szt. István u
8/2.

Dunavecsei
Dunamenti Vt.

egyéb területhasználó

6088 Apostag , Erdő dűlő
7.

Solti Vécsey Vt.

egyéb területhasználó

6320 Solt , Kossuth u. 1.

Hartavad
egyéb területhasználó
Vadgazdálkodási,
Kereskedelmi,
Szolgáltató
és
Vadászatszervező Bt.

6326 Harta, Kékesi u 7

Pataj Vt.

egyéb területhasználó

6328 Dunapataj , Petőfi S.
utca 10.

Dunaszentbenedeki
Földtulajdonosok

egyéb területhasználó

Kalocsa
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Vadászati Közössége
Fajsz-Miske Egyesült egyéb területhasználó
VT

Fajsz, Petőfi u. 49.

Dunaújvárosi Kohász egyéb területhasználó
Vt

Dunaújváros, Zalka Máté
u. 4. fszt. 4., 2400

Magyar Madártani és érintett helyi civil szervezet 7100 Szekszárd, Béla tér 6.
Természetvédelmi
Egyesület Szekszárdi
Helyi Csoport
Tolna
Megyei érintett helyi civil szervezet 7100 Szekszárd,
Természetvédelmi
István tér 10.
Alapítvány

Szent

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
Kommunikációs
címzett

Alkalmazott
eszköz

Visszajelzett? Hogyan?

Közép-Dunántúli

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

igen, levélben egyetértőleg, illetve az
egyeztetés
utáni
tájékoztatást kért

közvetlen
megkeresés
nem történt

levélben
jelzett

Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

az
igen, levélben ismertette
árvízvédelmi igények és
szabályozás, illetve az
ideális
természetvédelmi célok
közötti ellentéteket

Pécsi
Bányakapitányság

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

igen, levélben nem tett észrevételt

Szolnoki
Bányakapitányság

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,

igen,
levélben,

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Dél- Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi

Beépült
tervbe?

a Hogyan?

egyetértőleg

Felügyelőség
a
terv
a
jogszabályokk
al ellentétes
előírást nem
tartalmaz,
azokat
mindenhol
előnyben
részesíti

tájékoztat
egyes a
terv
a 3.2.
pont
betartandó szabályokról jogszabályokk bányászat
illetve érdekképviseleti al ellentétes
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meghívás
egyeztetésre

emailben

elérhetőségről, geológiai előírást nem fejezetbe
adatok fellelhetőségéről tartalmaz,
azokat
mindenhol
előnyben
részesíti

Tolna
megyei
Kormányhivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatóság

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

igen, levélben figyelmeztet, hogy a
környező területeken az
intézkedések
következtében
a
mezőgazdasági termelés
feltételei ne romoljanak,
ugyanakkor
a
terv
véleménye
szerint
érdeket nem sért

Fejér
megyei
Kormányhivatal
Növényés
Talajvédelmi
Igazgatóság

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

igen, levélben nem emelt kifogást, a
tervet
talajvédelmi
szempontból
megfelelőnek tartja

Baranya
megyei Megkeresés
Kormányhivatal
levélben,
Erdészeti Igazgatóság tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

igen

Tolna
megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi
Igazgatóság

igen, levélben felhívja a figyelmet
szerkesztési
pontatlanságokra, illetve
hogy az elkészült terv
megismertetése
is
fontos, nem ért egyet a
kötelezően elkészítendő
támogatási
javaslatok
fejezetrész
szerepeltetésével

Megkeresés
levélben,
tájékoztatás,
meghívás
egyeztetésre

részvétel
fórumon,
írásbeli
válasz,
egyetértés a tervvel

a terv kötelező
részeinek
elhagyását
nem
érintő
javaslatok
beépítésre
kerültek

a
feltárt
hibák
javításra
kerültek, a
kötelezően
elkészítend
ő
támogatási
fejezet nem
került
törlésre

61

3. Mellékletek
Térképek
1. Térkép: Átnézeti térkép
2. Térlép: A tervezési terület ÁNÉR élőhelyei 1-10. lap
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