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1. A terület azonosító adatai 

1.1. Név 

Tervezési terület neve: 
Nyugat-Dráva-sík kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési terület 

1.2. Azonosító kód 

Tervezési terület azonosítója: HUDD20062 

1.3. Kiterjedés 

Tervezési terület kiterjedése: 5178,28 ha 

 
 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek 
 

A jelölő élőhelyek és fajok felsorolásánál a Natura 2000 terület adatlapjának 2020. évi 
változatát vettük alapul. 

 

1.4.1. Közösségi jelentőségű élőhelyek  

 

A Natura 2000 adatlapon szereplő közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

Élőhelytípus 
kódja 

Élőhelytípus megnevezése 

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

3260 
Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és 
Callitricho-Batrachion növényzettel 

6430  Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 
szegélytársulásai 
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6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 

6510 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

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

*kiemelt jelentőségű élőhelytípusok 

 

A Natura 2000 adatlapon nem szereplő, jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű 
élőhelytípusok: 

Élőhelytípus 
kódja 

Élőhelytípus megnevezése 

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 

6410 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae) 

*kiemelt jelentőségű élőhelytípusok 
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1.4.2. Közösségi jelentőségű fajok 

 

vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

szarvasbogár (Lucanus cervus) 

vöröshasú unka (Bombina bombina) 

mocsári teknős (Emys orbicularis) 

vidra (Lutra lutra) 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű fajok: 

 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

díszes tarkalepke (Euphydryas matura) 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 

1.5. Érintett települések 
 

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet (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. 

Település Megye 
Érintett terület 

Település 
területe (ha) 

A település 
területének 

érintettsége (%) (ha) (%) 

Gyékényes Somogy 909,27 17,57 3366 27,01 

Porrogszentkirály Somogy 242,70 4,69 1361 17,83 

Csurgó Somogy 1271,12 24,56 5928 21,44 

Berzence Somogy 1158,74 22,39 5360 21,62 

Somogyudvarhely Somogy 1059,38 20,47 4030 26,29 

Bélavár Somogy 533,45 10,31 2271 23,49 

Összesen: 5178,28 100,00 22316 –––– 
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1.6. Egyéb védettségi kategóriák 
 

Típus Kód Név 
Átfedés 

(ha) 

Átfedés 

(%) 

Kapcsolódó 
jogszabály száma 

MAB Bioszféra 
rezervátum 

BR 
Mura-Dráva-Duna 

Bioszféra Rezervátum 
4960,53 95,7 UNESCO 2012 

Országos 
jelentőségű védett 
természeti terület 

NP 
Duna-Dráva Nemzeti 

Park 
4960,53 95,7 

7/1996. (IV. 17.) 
KTM rendelet. 

Európai közösségi 
jelentőségű 
különleges 

madárvédelmi 
terület 

HUDD10002 
Nyugat-Dráva közösségi 
jelentőségű különleges 
madárvédelmi terület 

4943,223 95,46 
275/2004 (X. 8.) 
Korm rendelet. 

ex lege láp - 

Lankóci láp 

0156 hrsz. 

(Gyékényes) 

11,86 0,23 

A természet 
védelméről szóló 

1996. évi LIII. 
törvény 

Vidékfejlesztési 
Értesítő 2012. évi 

I. száma. 

ex lege láp - 

Lankóci láperdő 0134/1 
hrsz. 

(Gyékényes) 

11,78 0,23 

ex lege láp - 

Csurgó - Lázi-berek 

0441, 0442/4, 0442/5, 
0442/6, 0445/1, 0450/2, 
0450/5, 0450/6, 0450/7 

hrsz. 

42,71 0,82 

ex lege láp - 
Csurgó - Nagy-rét 

0369, 0380 hrsz. 
18,55 0,36 

ex lege láp - 
Csurgó - Király-rét 

0386/2, 0391/1, 0420, 
0439, 0440, 0441 hrsz. 

18,46 0,36 

ex lege láp - 

Csurgó – Sásalja 

0387, 0388/2, 0388/3, 
0388/5, 0388/6, 0389, 

0391/2, 0394/1, 0394/2, 
0395, 0396/6, 0413/2, 

0414, 0415, 0420, 
0437/3 hrsz. 

76,95 1,49 

ex lege láp - 
Berzence – Jalszina 

0299/3, 0300, 0305 hrsz. 
26,76 0,52 
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Típus Kód Név 
Átfedés 

(ha) 

Átfedés 

(%) 

Kapcsolódó 
jogszabály száma 

ex lege láp - 

Somogyudvarhely 

083/2 hrsz. 

 

4,51 0,09 

ex lege láp - 
Somogyudvarhely 

083/3 hrsz. 
1,54 0,03 

ex lege láp - 
Csurgó 

0388/2 hrsz. 
0,14 0,00 

ex lege láp - 
Bocskádi erdő védett 

földvár 
0,91 0,02 

Ökológiai hálózat 
magterület övezete 

MT - 5116 98,7 

2018. évi 
CXXXIX. 

törvény 
Magyarország és 

egyes kiemelt 
térségeinek 

területrendezési 
tervéről 

 

 

1.7. Tervezési és egyéb előírások 
 

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv 

 

Jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervvel a területtel átfedő védett területek 
nem rendelkeznek.  
 

1.7.2. Településrendezési eszközök 

 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 

 
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (XII. 27.) számú rendelete Somogy 
megye területrendezési tervéről.  

 
Gyékényes önkormányzatának 6/2007 (VI. 7.) számú rendeletével elfogadott helyi építési 
szabályzata és szabályozási terve. 
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Porrogszentkirály község önkormányzatának 6/2001 (V.14.) számú rendeletével elfogadott 
helyi építési szabályzata és szabályozási terve. 
 
Csurgó önkormányzatának 11/2004 (XII. 22.) számú rendeletével elfogadott Csurgó helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv, módosítva 1/2006 (II.01.), 1/2006 (II.01.), 
13/2010.(IX.27.), 14/2010.(IX.27.), 12/2014. (XII.1.) számú rendeletével. 
 
Berzence község önkormányzatának 8/2004 (IV.06.) számú rendeletével elfogadott helyi 
építési szabályzata és szabályozási terve, módosítva 15/2015. (VIII.25.) számú rendeletével. 
 
Somogyudvarhely község önkormányzatának 7/2004 (IX.09.) számú rendeletével elfogadott 
Somogyudvarhely helyi építési szabályzat és szabályozási terv, módosítva 10/2007. (VI. 27.), 
10/2009. (VI. 29.), 21/2009. (XII. 28.), 10/2011. (IX. 28.), 10/2015. (X.21.) számú 
rendeletével. 
 
Bélavár község önkormányzatának 8/2006. (IX. 25.) számú rendeletével elfogadott Bélavár 
helyi építési szabályzata és szabályozási terve, módosítva 2/2009 (I.28.) számú rendeletével. 
 

1.7.3. Körzeti erdőtervek  

 
A Nagyatádi körzet felvételezése 2019-ben történt, a körzeti erdőterv határozat száma SO-
04/ERD/770-6/2020, a következő körzeti erdőtervezés alapján kiadott határozat véglegessé 
válásáig érvényes (2020-2029). 
 
Az Iharosi körzeti erdőterve 2021-ben készült el, az erdőterv határozat száma: NFK-
2855/005/2021. A következő körzeti erdőtervezés alapján kiadott határozat véglegessé 
válásáig érvényes.  

 

1.7.4. Tájegységi vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek 

 

A terület vadgazdálkodási beosztása szerint a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj (4) 
Belső-Somogyi vadgazdálkodási tájegységéhez (405) tartozik. 

A tájegységi vadgazdálkodási tervet a Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási 
tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII.3.) AM rendelet tartalmazza. 

A 2017. 03. 01.-től 2037. 02. 28.-ig tartó üzemtervi ciklusban a Közép-Dráva kjtt területét 
érintő vadgazdálkodási egységek kódszámai és a vadászatra jogosultak a következők: 
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1.7.5. Halgazdálkodási tervek 

 

Halgazdálkodási 
vízterület 

Halgazdálkodási 
vízterület 

azonosítója 

Vízterület 
nagysága 

(ha) 

Halgazdálkodásra jogosult 

Neve Elérhetősége 

Dombó-csatorna 14-011-1-1 89,48 
Horgász Egyesületek 
Somogy Megyei 
Szövetsége 

7400 Kaposvár, Füredi 
u. 18. 

Somogyudvarhely 
0110/b és 0114/b 
hrsz. bányató 

14-0136-1-4 2,88 Irtásrét Kft. 
7589 Bélavár, Bajcsy-
Zs. u. 26. 

Somogyudvarhely 
0119/d hrsz. 
bányató 

14-0135-1-4 18,47 
Somogyudvarhelyi 
Horgász Egyesület 

7515.Somogyudvarhely, 
Jókai utca 2. 

Bélavári II. ütem 
bányatavak 
(083/2 hrsz.) 

14-0128-1-4 3,61 
Bélavári Szabadidő, Sport 
és Sporthorgász 
Egyesület 

Bélavár, Bajcsy-Zs. utca 
11. tel:  

 

1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

 
Az 1155/2016. (III. 31.) Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország második 
(felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján, a Nyugat-Dráva-sík természetmegőrzési 
terület a Dráva részvízgyűjtőn belül a Rinya-mente tervezési alegység területén helyezkedik 
el. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elérhetők a vízügyi honlapon: 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149 
 
 

Vadászatra 
jogosult 

Vadászatra jogosultak Vadgazdálkodási üzemterv 

Kódszáma Neve Címe 
Terület 

nagysága (ha) 
Érvényességi 

ideje 

14-355350-405 
Somogyi Hármashatár 
Vadásztársaság 

7400 Kaposvár Ond 
Vezér u. 1. 

6724 2017-2037 

14-355250-405 
Zöld Természet 
Vadásztársaság 

7500 Nagyatád, 
Kossuth L. u. 5. 

4828 2017-2037 

14-355261-405 
Kerner Drávamenti 
Vadásztársaság 

6070 Izsák, Reviczky 
u. 32. 

3596 2017-2037 

14-355262-405 
Dombó-menti 
Vadásztársaság 

7516 Berzence, 
Szabadság tér 19. 

3805 2017-2037 

14-355450-405 BHV Mező-gazdasági Kft. 
7588 Vízvár, Szent 
Imre u. 7. 

4250 2017-2037 
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1.7.7. Világörökségi kezelési terv vagy tervezet 

A tervezési terület a tervkészítéskor nem képezi a világörökség részét. 

 

1.7.8. Egyéb tervek 

A területre vonatkozóan nincsenek egyéb természetvédelmi szempontból releváns tervek. 
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2. Veszélyeztető tényezők 

Kód 
Veszélyeztető 
tényező neve 

Jelentősége 
H: nagy, 

M: 
közepes, 

L: kis 
jelentőségű 

Érintett terület 
aránya a jelölő 

érték 
szempontjából 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

A06 

Gyepművelés 
felhagyása (pl. 
legeltetés vagy 
kaszálás 
megszüntetése) 

H 18 

A gyepművelés esetleges felhagyásával a 
területek cserjésedése és erdősülése 
valamint özönnövények gyorsabb 
térhódítása révén az élőhelyek fokozatos 
csökkenése, degradációja valószínű. 
Érintett fajok és élőhelyek: 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

A09 
Intenzív 
legeltetés vagy 
túllegeltetés 

M 18 

Az intenzív legeltetés hatására a lápréteken 
és gyepeken eltűnnek az őszi vérfű 
(Sanguisorba officinalis) állományai. A 
legeltetett szakaszokon szinte kizárólag a 
villanypásztorok sávjában található meg az 
őszi vérfű, ami a vérfű-hangyaboglárka 
(Maculinea teleius) tápnövénye. A 
gyepterületek fajkészlete a túllegeltetés 
hatására csökken.  
Érintet élőhelyek: 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

A15 

Mezőgazdasági 
talajművelés 
(pl. szántás) 
 

M 18 

A védett gyepek illegális elszántása a 
közösségi jelentőségű élőhelyek 
roncsolásával, maradandó károsodásával 
jár.  
Érintet élőhelyek: 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

A21 

Növényvédő 
szerek 
használata a 
mezőgazdaságb
an 

L 18 

A tervezési területrészben agrár élőhelyek 
vannak, illetve helyenként azt szegélyezik 
is, melyekről előfordulhat trágya- és 
vegyszerbemosódás a védett élőhelyekre. 
Ez degradálódáshoz, a fajkészlet 
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Kód 
Veszélyeztető 
tényező neve 

Jelentősége 
H: nagy, 

M: 
közepes, 

L: kis 
jelentőségű 

Érintett terület 
aránya a jelölő 

érték 
szempontjából 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

csökkenéséhez, gyomosodásához, 
idegenhonos fajok terjedéséhez vezet.  
Érintet élőhelyek: 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

B03 

Erdőfelújítás 
idegenhonos, 
vagy tájidegen 
fajokkal vagy 
azok 
betelepítése 
(beleértve az új 
fajokat és 
GMO-kat) 

M 30 

A tájidegen fafajokkal történő erdőfelújítás 
a területen megtalálható közeli enyves éger 
és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0*), 
pannon gyertyános-tölgyesek (91G0*) és 
keményfás ligeterdők (91F0) állományainak 
degradációjához vezethet. A nem őshonos 
fajok általában rövid vágásfordulójúak, nem 
odvasodók, így az erdei odúlakó fajok 
számára nem képződnek új élőhelyek. 
Rovarviláguk szegényes, ezért táplálkozó 
területként sem ideálisak. Negatív 
allelopátiás tulajdonságuk miatt az őshonos 
lágyszárúak és cserjék eltűnhetnek. A nagy 
szarvasbogár (Lucanus cervus), a 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és még 
több xilofág rovarfaj különböző fejlődési 
alakjainak, valamint a területen élő odulakó 
denevéreknek az idegenhonos fajokból álló 
erdők, mind búvóhely, mind vadászterület 
szempontjából kevésbé megfelelők.  

B07 

Lábonálló és 
fekvő holt fa 
eltávolítása, 
beleértve a 
törmeléket is 

L 30 

A holtfa eltávolítása a területről a 
természetes ökológiai folyamatokat károsan 
befolyásolja, sok értékes faj életterét 
megszünteti. A nagy szarvasbogár (Lucanus 
cervus), a skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus), és több xilofág, 
szaproxilofág rovarfaj különböző fejlődési 
alakjainak eltávolításával jár, mely 
állománycsökkenéshez vezethet. 
Érintet élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
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Kód 
Veszélyeztető 
tényező neve 

Jelentősége 
H: nagy, 

M: 
közepes, 

L: kis 
jelentőségű 

Érintett terület 
aránya a jelölő 

érték 
szempontjából 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

B09 Tarvágás H 30 

A tarvágások az inváziós fajok terjedésének, 
szaporodásának kedveznek, emellett 
közvetlenül befolyásolják az erdők 
természetességét, gátolják azok természetes 
fafaj összetételének, valamint kor és 
térszerkezetének kialakulását. Érintet 
élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

B17 

Erdészeti 
talajművelési és 
egyéb 
talajkezelési 
gyakorlatok 

M 30 

A teljes talaj-előkészítés oly mértékben 
alakítja át a lágyszárúszintet, hogy a 
visszaalakulásra általában egy teljes 
vágásforduló sem elegendő. 
Érintet élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

B20 
Növényvédő 
szerek erdészeti 
használata 

L 30 

A biocid termékek, hormonok, kemikáliák 
veszélyeztetik a nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus), a skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus) és egyéb xilofág, 
szaproxilofág rovarfajok különböző 
fejlődési alakjait, melyek a lárvákra és az 
imágókra is hatnak. A biocid termékek a 
fent említett fajok állományának 
csökkenéséhez vezetnek. 

G08 
Hal- és 
vadállomány 
kezelése 

H 30 
A túltartott nagyvadállomány rágásával, 
túrásával és taposásával egyaránt károkat 
okoz, különösen a füzes és az égeres-
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Kód 
Veszélyeztető 
tényező neve 

Jelentősége 
H: nagy, 

M: 
közepes, 

L: kis 
jelentőségű 

Érintett terület 
aránya a jelölő 

érték 
szempontjából 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

kőrises patak menti ligeterdőkben. 
Érintet élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

I01 

Az Unió 
számára 
veszélyt jelentő 
idegenhonos 
inváziós fajok 

H 30 

A selyemkóró (Asclepias syriaca) 
megjelenik a nyiladékokon, ahonnan a 
nyíltabb, vagy felújítás alatt álló 
erdőállományokat veszélyeztet. A bálványfa 
(Ailanthus altissima) terjedése az 
erdőszerkezet átalakításával és az 
aljnövényzet degradációjával okoz 
problémát. 
Érintet élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

I02 

Egyéb 
idegenhonos 
inváziós fajok 
(az Unió 
számára 
veszélyt jelentő 
fajokon kívül) 

H 30 

Első sorban a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) terjedése okoz problémát az 
erdőszerkezet átalakításával és az 
aljnövényzet degradációjával. A 
mocsárrétek élővilágát az inváziós 
növényfajok jelentősen átalakítják, ezek 
közül az aranyvessző (Solidago spp.) fajok 
okozzák a legnagyobb károkat. 
Érintet élőhelyek: 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 

K02 Lecsapolás M 20 
A nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila) és 
a vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
fajok szempontjából a legfőbb veszélyeztető 
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Kód 
Veszélyeztető 
tényező neve 

Jelentősége 
H: nagy, 

M: 
közepes, 

L: kis 
jelentőségű 

Érintett terület 
aránya a jelölő 

érték 
szempontjából 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

tényező, az élőhelyek vízháztartásának 
megváltozása. Az üde élőhelyek lecsapolása 
kiszáradást, elgyomosodást, becserjésedést 
eredményez. Az átmeneti jellegű társulások 
fajai a kiszorítják az őszi vérfű 
(Sanguisorba officinalis) állományait, mely 
tápnövénye a vérfű-hangyaboglárkának. 
Érintet élőhelyek: 
3160 - Természetes disztróf tavak és 
tavacskák 
6410 - Kékperjés láprétek 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  

N02 

Aszály és 
csapadék-
mennyiség 
csökkenés a 
klímaváltozás 
következtében 

H 25 

A mocsári teknős (Emys orbicularis), a 
nagy tűzlepke (Lycaena dispar) és a vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) fajok 
szempontjából a legfőbb veszélyeztető 
tényező, az élőhelyek vízháztartásának 
megváltozása. A száradás elgyomosodást, 
becserjésedést eredményez. Az átmeneti 
jellegű társulások fajai kiszorítják az őszi 
vérfű (Sanguisorba officinalis) állományait, 
mely tápnövénye a vérfű-
hangyaboglárkának. 
Érintet élőhelyek: 
3160 - Természetes disztróf tavak és 
tavacskák 
6410 - Kékperjés láprétek 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 - Sík- és dombvidéki kaszálórétek 
91E0* - Enyves éger és magas kőris alkotta 
ligeterdők  
91F0 - Keményfás ligeterdők 
91G0* - Pannon gyertyános-tölgyesek 

*kiemelt jelentőségű élőhely 
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3. Kezelési feladatok meghatározása 

3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése 
 

A Nyugat-Dráva-sík kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület általános 
természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 
fenntartása, a degradálódott területek helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. A Natura 2000 területek célkitűzései és prioritásai a területek 
hivatalos Natura 2000 adatlapjain (Natura 2000 adatlap, SDF) találhatók. 
 

3.1.1. Fő célkitűzések 

 Erdők természetességének javítása, folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás minél 
nagyobb területen történő bevezetése.  

 A termőhelynek megfelelő, természetes szerkezetű, elegyes, lehetőleg változatos korú, 
többszintű faállományt eredményező erdőgazdálkodás folytatása. 

 Az idős, természetközeli állapotú, mélyebb fekvésű területeken elhelyezkedő láp- és 
mocsárerdők (91E0 - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) 
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) állományai) 
háborítatlanságának biztosítása, (az esetlegesen szükséges természetvédelmi 
beavatkozásokon kívül).  

 A közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok (91E0, 91F0, 91G0) kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása/helyreállítása a közösségi jelentőségű és az 
élőhelyre jellemző, védett növényfajok (kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris), nyári 
tőzike (Leucojum aestivum)) megőrzésével. 

 A mély fekvésű, vizes, tőzeges erdőterületen a talaj bolygatásával és a mikroklíma 
megváltoztatásával járó tevékenységek kerülése. 

 A vizes élőhelyek (elsősorban a 3160 - Természetes disztróf tavak és tavacskák) 
háborítatlanságának biztosítása, (az esetlegesen szükséges természetvédelmi 
beavatkozásokon kívül), és a vizes élőhelyekhez kötődő jelölő fajok (mocsári teknős (Emys 
orbicularis), vöröshasú unka (Bombina bombina)) állományainak megőrzése. 

 A természetes fajkészletű (és nektárforrásnak alkalmas virágos növényeket is tartalmazó) 
erdőszegélyek megőrzése, a felnyíló, ligetes, mozaikos, megfelelő fényviszonyokat 
biztosító növényzeti struktúrájú állományok megtartása főként az üde kőrises és tölgyes 
erdőkben a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) állományainak megőrzése érdekében. 

 Vízgazdálkodás helyzetének javítása elsősorban a lecsapoló árkokon történő 
vízvisszatartás útján. A Dombó-csatornából történő vízutánpótlás lehetőségének vizsgálata, 
és az eredmények függvényében intézkedési javaslat kidolgozása. 
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 Mesterséges medrű vízfolyások természetességének javítása, ahol erre lehetőség van ott a 
régi meanderek, mederszakaszok revitalizációjával. 

 A közösségi jelentőségű gyepes élőhelytípusok fenntartása legeltetéssel és kaszálással. 

 A vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) védelme érdekében a vérfüves gyepek 
kiemelt védelme a cserjésedés, a kiszáradás és a túlhasználat megakadályozásával. 

 Az üde gyepek megőrzése, kiszáradásuk, elárasztásuk és túlhasználatuk megelőzése a nagy 
tűzlepke (Lycaena dispar) állományainak megőrzése érdekében. 

 Őshonos fafajú, lábon álló és fekvő holt faanyag jelenlétének időben és térben folyamatos 
biztosítása az odúlakó és xilofág fajok (pl. nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)) életfeltételeinek biztosítása érdekében. 

 A közösségi jelentőségő és fokozottan védett fészkelő madárfajok (rétisas (Haliaeetus 
albicilla), fekete gólya (Ciconia nigra)) területen fészkelő és táplálkozó állományainak 
megőrzése, a fészkek körüli háborítatlan védőzóna kijelölése és fenntartása.   

 Az őshonos fajokból álló erdőállományok természetes felújulásának elősegítése érdekében 
a vadlétszám csökkentése. 

 Nem őshonos erdőállományok őshonossá alakítása. 

 Inváziós növények állományainak visszaszorítása. 

 Szántóterületek visszaalakítása a termőhelynek megfelelő természetközeli élőhelyekké, 
elsősorban gyepekké. 

 

3.2. Kezelési javaslatok 
 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „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 kezelési javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló 
közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján 
javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára, megadják, hogy a jelölő értékek 
megőrzéséhez milyen kezelési előírás-javaslatok alkalmazása szükséges. 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 tervkészítés időpontjában jogszabály 
alapján kötelezően betartandó előírásokon túli, a célokhoz illeszkedő, kívánatos kezelést 
megfogalmazó előírás-javaslatok iránymutatásként szolgálnak. 
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3.2.1. Élőhelyek kezelése 

 

A kezelési javaslatok egy részét a teljes területre vonatkozóan egységesen tárgyaljuk. Azokat 
a javaslatokat, amelyek csak egy-egy élőhelytípus (vagy élőhelytípus csoport) speciális 
kezelésére vonatkoznak, a területen lehatárolt kezelési egységekre (KE) vonatkozóan 
határozzuk meg. Egy kezelési egységbe azok az élőhelytípusok tartoznak, melyek ökológiai 
igényeik, környezeti adottságaik és a kialakult területhasználati módok alapján 
természetvédelmi szempontból hasonló kezelést igényelnek. Az egyes kezelési egységekre 
vonatkozóan meghatározzuk azon intézkedéseket, melyeket a jelölő élőhelyek és fajok 
megőrzése érdekében javaslunk. 

 

Az intézkedések alapvetően két nagy csoportba sorolhatók. Az első a gazdálkodáshoz nem 
köthető általános javaslatok, amelyeket általánosan területszinten értelmezünk. Az 
intézkedések második csoportját a gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok adják, amelyek 
vagy szintén az egész területre vonatkoznak, vagy kezelési egységhez kötődnek.  

 
A teljes területre vonatkozó javaslatok: 

 
A) Gazdálkodáshoz nem köthető általános javaslatok: 

 
Infrastruktúra-hálózatok: 
Új elektromos vezetékek létesítése során javasolt előnyben részesíteni a földkábelek 
alkalmazását, már meglévő utak nyomvonalán. A karbantartási munkák során elsődleges a 
természeti károk és a környezeti terhelés minimális mértékűre való csökkenése. Javasolt a 
légvezetékek földkábellel történő kiváltása, a légvezetékek fennmaradása csak abban az 
esetben indokolt, ha a földkábel létesítése valamilyen természeti értékben kárt okoz. Az 
áramütés okozta madárpusztulások megakadályozása érdekében a légkábeleket megfelelő 
szigeteléssel javasolt ellátni.  
A hírközlési létesítmények közül a mobil telefon szolgáltatók bázis-tornyainak elhelyezése 
nem javasolt a védett területeken. 
Új utak kijelölése, földutak burkolása, stabilizálása csak természetvédelmi okból támogatható. 
A földutak javításánál figyelembe kell venni a pocsolyákhoz kötődő, abban élő és szaporodó 
kétéltűeket. A védelmük érdekében ilyen munkákat augusztus 15. és február 15. között 
javasolt végezni. 

 
Turizmus: 
A kirándulók döntő többsége betartja azokat az előírásokat, amelyekről értesítjük, ezért a 
turistákat javasolt korrekt módon tájékoztatni a védett értékekről, illetve a megőrzésük 
érdekében betartandó szabályokról. A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet értelmében száznál 
több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a 
technikai jellegű sporttevékenység folytatásához  a természetvédelmi hatóság engedélye 
szükséges. A rendezvények előtt a természetvédelmi kezelővel való előzetes egyeztetés 
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ajánlott. A terület sérülékenysége miatt technikai és motorsportok engedélyezése nem 
javasolt. 

 

Közlekedés: 

A közlekedésre (gyalogos, kerékpáros. lovas és gépjárműves) kizárólag a meglévő utak 
használata javasolt.  

 

Ipari tevékenység 

Ipari tevékenység a tervezési területen csak környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
engedéllyel végezhető, amennyiben a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 
 
Bányászat  
Nem javasolt új anyagnyerő helyek kialakítása a tervezési területen belül. Az ökológiai 
hálózat magterületében és ökológiai folyosó övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a 
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető az OTrT 25. § (5) és 
26. § (5) rendelkezései értelmében.  
A tervezési területen új, állandó épület csak a természetvédelmi célokkal összeegyeztethető 
módon létesíthető, kizárólag olyan helyszínen, ahol jelölő fajokat, élőhelyeket és egyéb védett 
természeti értékeket nem veszélyeztet. 
 

 

B) Gazdálkodáshoz köthető általános javaslatok: 

 

Vízgazdálkodás 
A tervezési terület legfontosabb vízfolyása a Dombó-csatorna, mely keresztülfolyik a 
területen. Érintett víztestek: Dombó-csatorna alsó- és felső, Rigócz-patak (Somogybükkösdi-
patak) (AEP924), Kökényes-patak alsó és Márjás-patak (AEP712), Sárgáti árok (AEP938), 
Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai (AEQ046), Zsdála-árok felső (AEQ153), Zsdála-
árok alsó (AEQ152). A terület vízgazdálkodási helyzetének javítása elsősorban a lecsapoló 
árkokon történő vízvisszatartás útján lehetséges. Az árkokban lefolyó víz duzzasztásával a 
vizet minél tovább javasolt a területen tartani. Vizsgálni szükséges a Dombó-csatornából 
történő vízutánpótlás lehetőségét, az eredmények függvényében pedig intézkedési javaslat 
kidolgozása szükséges. Mesterséges medrű vízfolyások természetességének javítása 
érdekében, ahol erre lehetőség van ott a régi meanderek, mederszakaszok revitalizációjának 
lehetőségét érdemes megvizsgálni. A tervezési terület szárazodásához vezető, a vízháztartást 
és a vízfolyások ökológiai állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tervek és tevékenységek nem 
támogatandók. Fontos a természetvédelmi tevékenységek és a jogszabályokban rögzített 
vízgazdálkodási fenntartási tevékenységek összehangolása, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény, továbbá a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
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veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 
(III. 14.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 

 
Vadgazdálkodás 
A terület nagyvadállománya erősen túltartott, amely érezteti hatását a mezőgazdálkodásban, 
az erdőgazdálkodásban és a természetvédelemben egyaránt. A csülkös vad taposással, 
rágással, túrással és kéreghántással is károkat okoz. A gímszarvas, a dámszarvas és a 
vaddisznó állományának jelentős csökkentése elkerülhetetlem. A nagyvadállományok 
csökkentésénél, illetve az elérendő vadlétszám meghatározásánál a természetes 
vadeltartóképesség felé kell közelíteni, az élőhely fennmaradását nem veszélyeztető, az 
erdőfelújítások sikerességét kerítés nélkül biztosító szint elérése a természetvédelmi 
szempontból támogatható cél. A takarmányozást a lehető legminimálisabbra javasolt 
csökkenteni, csak annyi takarmány kijuttatása javasolt, amennyi az állományszabályozó 
vadászathoz feltétlenül szükséges. Szórók, etetők, dagonyák és sózók létesítése csak olyan 
helyen javasolt, ahol az nem veszélyeztet természeti értékeket. Új vadgazdálkodási 
építmények létesítése, a meglévők átalakítása vagy áthelyezése előtt a természetvédelmi 
kezelővel előzetesen egyeztetetni szükséges. Fokozottan kell ügyelni a vadat vonzó 
létesítmények közelében a gyomosodás megakadályozására. A takarmányozás során törekedni 
kell a gyommentes etetőanyag felhasználásra (különösen a siló kihelyezését javasolt kerülni), 
elkerülve ezzel az intenzíven terjedő és/vagy idegenhonos növényfajok terjesztését és az 
élőhelyek leromlását, veszélyeztetését. 

 

Horgászat, halászat 
A tervezési területen található vizeken haltelepítés csak őshonos halfajokkal javasolt, 
törekedni kell a tájidegen fajok visszaszorítására. A vizek ökológiai állapotának megőrzése, 
illetve javítása érdekében a vízbe kerülő etetőanyag mennyiségének mérséklése javasolt. 
Fontos a védett halfajok óvása, horogra kerülés esetén gyorsan és kíméletesen kell 
visszahelyezni az el nem vihető egyedeket. 
Elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás a horgászegyesületek és a természetvédelmi 
kezelő között, a kölcsönös tájékoztatás, az élőhelyek védelmét biztosító halgazdálkodási terv 
és horgászrend kialakítása és betartása. 
 

A kezelési egységekre vonatkozó javaslatok: 

 
Az általános kezelési javaslatok a kezelési egységekre vonatkozó, a gazdálkodás mikéntjére 
adott nem előírásszerű javaslatok. Az itt megfogalmazott előírás-javaslatok célja, hogy a 
kezelési egységekben előforduló közösségi jelentőségű értékek, valamint a jelenlegi 
gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos 
módjára. A gazdálkodók számára ezek a javaslatok a jelen terv alapján kötelezettséget nem 
jelentenek. 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. 
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A kezelési egységek listája az érintett élőhely-típusok feltüntetésével: 

KE 

kód 

Kezelési egység 
megnevezése 

jellemző Á-NÉR kategóriák 
Natura 

2000 
kód 

1 
Természetszerű 

erdők 

J1a – FűzlápokJ2 – Láp- és mocsárerdők 

J4 – Fűz-nyár ártéri erdők 
J6 – Keményfás ártéri erdők 
K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek 
K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek 

91E0* 

91F0 

91G0* 

2 

Tájidegen 
fajokkal 
fertőzött, 
és/vagy 
alacsony 
természetesség
i értékű honos 
fafajú 
jellegtelen 
és/vagy fiatal 
faültetvények 

J2 – Láp- és mocsárerdők 

K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek  

K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek 

P1 – Őshonos fafajú fiatalosok 

P8 – Vágásterületek 

RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír 
erdők 

RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők 

RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes 
idegenhonos lombos és vegyes erdők 

S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai 

91E0* 

91G0* 

91K0 

3 Tájidegen 
ültetvények 

P8 – Vágásterületek 

S1 – Akác ültetvények 

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 

– 

4 
Jó 
természetesség
ű gyepek 

D34 – Mocsárrétek 

B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 

D2 – Kékperjés rétek 

D34 x E1 – Mocsárrétek és franciaperjés rétek 

E1 – Franciaperjés rétek 

E2 – Veres csenkeszes rétek 

6410 
6440 
6510 

5 
Degradált 
gyepek és 
mezsgyék 

OB – Jellegtelen üde gyepek 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

OD – Lágyszárú özönfajok állományai 

P2a – Üde és nedves cserjések 

T10 – Fiatal parlag és ugar 

– 
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KE 

kód 

Kezelési egység 
megnevezése 

jellemző Á-NÉR kategóriák 
Natura 

2000 
kód 

6 

Vizes élőhelyek 
(mocsaras, 
sásos, vizenyős 
területek) 

A24 – Lápi hínár 

Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és 
tavikákások 

B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves 
mocsári-vízparti növényzet 

B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, 
mételykórós mocsarak 

B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet 

mozaikok álló- és folyóvizek partjánál 
D34 – Mocsárrétek 
I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete 

3130 
3160 
3270 

7 
Vizek 
(halastavak, 
bányagödrök) 

U9 – Állóvizek – 

8 

Cserjés 
területek, 
fasorok, 
facsoportok 

P2a – Üde és nedves cserjések 
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír 

erdők 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 

OB – Jellegtelen üde gyepek 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 

OD – Lágyszárú özönfajok állományai 

91E0* 
6410 

9 Szántók 

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 

T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák 

T10 – Fiatal parlag és ugar 

– 

10 

Bolygatott 
területek (utak, 
vasút, 
telephelyek stb.) 

U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók 

U10 – Tanyák, családi gazdaságok 

U11 – Út- és vasúthálózat 

– 

*kiemelt jelentőségű élőhely 
 

 

Egy kezelési egységbe (KE) azok az élőhelytípusok tartoznak, melyek ökológiai igényeik, 
környezeti adottságaik és a kialakult területhasználati módok alapján természetvédelmi 
szempontból hasonló kezelést igényelnek. A kezelési egységek lehatárolása a 2018-ban 
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végzett élőhelyfelmérés alapján történt. A tervezési terület élőhely típusai, illetve azok 
természetességi állapota és a kialakult gazdálkodási módok alapján 10 kezelési egység került 
elkülönítésre. A kezelési egységek határai az élőhely foltokat követik, nem telekhatárokat 
vagy erdőrészlet-határokat, ezért nem rögzítettek, az élőhely foltok esetleges átalakulásával 
vagy vándorlásával együtt rugalmas módosításuk szükséges. Pontos térbeli lehatárolásuk a 
fenntartási terv gyakorlati alkalmazása során ezen terv térképmellékletének és leírásainak 
iránymutatása alapján, a konkrét feladat ismeretében a területen illetékes természetvédelmi őr 
segítségével, a terület aktuális állapotának megfelelően a helyszínen végzendő. Minden 
kezelési egységre vonatkozóan meghatározzuk azon intézkedések körét, melyeket a jelölő 
élőhelyek és fajok megőrzése érdekében természetvédelmi szempontból előnyösnek tartunk. 
A kezelési javaslatokat a természetvédelmi célok mellett a kialakult gazdálkodási gyakorlat és 
a terület adottságainak figyelembevételével igyekeztünk kidolgozni. 

 

1. Kezelési egység: Természetszerű erdők 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-1 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
A kezelési egység nevét, a területen található természetközeli erdőkről kapta, mely a terület 
legmagasabb természeti értéket képviselő, jó állapotú erdeit foglalja magában. Ennek 
megfelelően nagyobb arányban a két jelölő élőhelytípus, az enyves éger és magas kőris 
alkotta ligeterdők (91E0*) valamint a keményfás ligeterdők (91F0) alkotják, de ebbe a 
kezelési egységbe tartoznak a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusú pannon 
gyertyános-tölgyesek (91G0*) is. 
 

(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

J1a – Fűzlápok. 

J1a x A24 – Fűzlápok lápi hínárral. 

J1a x RB – Fűzlápok elegye őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdőkkel. 

J2 – Láp- és mocsárerdők. 

J2 x A24 – Láp- és mocsárerdők lápi hínárral. 

J2 x B1a – Láp- és mocsárerdők nem tőzegképző nádasokkkal, gyékényesekkel és 
tavikákásokkal. 

J2 x B5 – Láp- és mocsárerdők nem zsombékoló magassásrétekkel. 

J2 x J1a – Láp- és mocsárerdők fűzlápokkal. 

J2 x J6 – Láp- és mocsárerdők keményfás ártéri erdőkkel. 

J2 x K1a – Láp- és mocsárerdők gyertyános-kocsányos tölgyesekkel. 

J2 x RA – Láp- és mocsárerdők őshonos fajú facsoportokksl, fasorokkal, valamint 
erdősávokkal. 
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J4 – Fűz-nyár ártéri erdők. 

J6 – Keményfás ártéri erdők. 

K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyesek. 

K1a x J6 – Gyertyános-kocsányos tölgyesek és keményfás ártéri erdők mozaikjai. 

K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. 

RB x J2 – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők valamint láp- és 
mocsárerdő mozaikjai. 

 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

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

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal; 

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

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

vöröshasú unka (Bombina bombina), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), magyar 
színjátszólepke (Apatura metis), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagy 
hőscincér (Cerambyx cerdo), rézsikló (Coronella austriaca), skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus), díszes tarkalepke (Euphydryas matura), vadmacska (Felis silvestris), 
fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), kis Apolló-lepke (Parnassius 
mnemosyne), erdei béka (Rana dalmatina), kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus), 
erdei sikló (Zamenis longissimus). 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

lábatlan gyík (Anguis fragilis), keleti kékfutrinka (Carabus violaceus), kis hőscincér 
(Cerambyx scopolii), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), tölgyfa-csücsköslepke 
(Favonius quercus), erdei vöröshangya (Formica rufa), kardoslepke (Iphiclides 
podalirius), nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), kis fehérsávoslepke (Neptis 
sappho), c-betűs lepke (Polygonia c-album), nappali pávaszem (Nymphalis io), 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), atalantalepke (Vanessa atalanta). 

 

(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A kezelési egységben találhatók a legjobb állapotú erdei élőhelyek. Legfontosabb 
természetvédelmi célkitűzés a természetességük megőrzése. A kezelési javaslatok alapja a 
folyamatos erdőborítás fenntartása illetve a honos faállomány megőrzése. A gazdálkodás 
során kiemelt figyelmet javasolt fordítani a kezelési egység inváziós fajoktól való 
megvédésére – ennek egyik fő eszköze a folyamatos erdőborítás biztosítása. A jelen lévő 
korhadéklakó xilofág ízeltlábúak, denevérek és madarak megőrzése érdekében fontos a 
talajon fekvő és lábon álló holtfák meglétének időben és térben folyamatos biztosítása. 
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Javasolt a termőhelynek megfelelő, elegyes, lehetőleg változatos korú, többszintű faállományt 
eredményező gazdálkodás folytatása. Célszerű az idős, természetközeli, mélyebb fekvésű 
területeken elhelyezkedő erdőkben az erdőgazdálkodási tevékenységek minimumra 
csökkentése. Ajánlott a mély fekvésű, vizes, tőzeges erdőterületeken a talaj bolygatásával járó 
tevékenységek kerülése. Az erdészeti beavatkozásokat kemény (fagyott vagy száraz) talajon 
javasolt végezni. A fakitermelést augusztus 15. és február 1. között ajánlott elvégezni. A 
tarvágás mellőzése javasolt a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusú enyves éger és 
magas kőris alkotta ligeterdők (91E0*) és pannon gyertyános-tölgyesek (91G0*) esetében. 
 

(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról. 

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

- körzeti erdőtervek 
 

b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E03 

A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok 
megőrzése érdekében – az erdőterület erre 
alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos 
erdőborítást biztosító átmeneti, örökerdő vagy 
faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való 
áttérés. 

A gazdasági tevékenység 
minimalizálása, ámeneti, majd 
örökerdő üzemmódra való áttérés, 
vagy annak fenntartása a sérülékeny 
közösségi jelentőségű fajok 
élőhelyein, és a sérülékeny vagy 
természetvédelmi szempontból 
értékes erdőrészletekben, elsősorban a 
mély fekvésű területek jó 
természetességű láp- és 
mocsárerdeiben.  

E17 

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

Korhadéklakó xilofág ízeltlábúak, 
denevérek és madarak érdekében. 

E16 
A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 
m3/ha álló és/vagy fekvő holtfa jelenlétének 

Lehetőleg minél több holt faanyag 
térben és időben egyenletes 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

biztosítása. biztosítása. 

E18 

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

Biotópfák kijelölése a korhadéklakó 
xilofág ízeltlábúak, denevérek és 
madarak érdekében. 

E19 
Az elő- és véghasználatok során az előzetesen 
meghatározott fa-, illetve cserjefajok kímélete. 

A honos elegyfajok, vadgyümölcsök 
kímélete. 

E20 Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének 
(madárfajtól függően meghatározott) körzetében 
fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási 
tevékenység korlátozása. 

Fészkelési időszak: 
Rétisas: 01.01-07.15 
Fekete gólya: 03.01-08.15. 
Barna kánya: 03.15-07.31. 
Vörös kánya: 03.01-07.31. 
Ebben az időszakban a fekete gólya és rétisas 
fészkek 300 m sugarú, barna kánya és vörös 
kánya fészkek 200 m sugarú környezetében 
bármilyen tevékenység csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával végezhető.  
Fészkelési időn kívül a fekete gólya és rétisas 
fészkek 100 m, barna kánya és vörös kánya 
fészkek 50 m sugarú környezetében 
véghasználat nem, egyéb fakitermelés 
(tisztítás kivételével) csak a természetvédelmi 
kezelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával 
végezhető. 
A védőzónák méretét és alakját indokolt 
esetben ettől eltérően is kijelölhetik a 
természetvédelmi kezelő és az 
erdőgazdálkodó szakemberei közös 
megegyezéssel. Újabb fokozottan védett 
madárfaj fészkelése esetén szintén egyeztetés 
szükséges a megfelelő időbeli és térbeli 
kezelési korlátozások meghatározásához.   

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. 

 

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. 

 

E28 
Természetes-, természetszerű- és származék 
természetességi állapotú erdőkben a 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

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. 

 

E38 

Őshonos fafajú állományok véghasználata során 
átlagosan 5-20% területi lefedettséget biztosító 
mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős 
állomány összetételét jellemző formában. 

A mély fekvésű, vízállásos 
területeken. 

E40 

A fakitermelés és anyagmozgatás során az 
erdőrészlet területén a talaj védelme érdekében 
kerülendő a 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve 
vonszolási nyom kialakulása. A tő- és 
törzssérülés ne haladja meg az 5%-ot. 

 

E41 
A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli 
korlátozás megállapítása. 

Az idős keményfás  állományokban a 
fakitermelések augusztus 15. és 
október 31. közötti elvégzésével 
elkerülhető a nyugati piszedenevér 
(Barbastella barbastellus)   
kölykezőkolóniáinak és  
telelőcsoportjainak károsítása. 

E44 Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. 
A lágyszárú vegetáció és az állatvilág 
(főként a védett madarak) védelme 
érdekében. 

E49 
Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a 
talaj-előkészítés és a tuskózás elhagyása. 

 

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. 

 

E71 

A tűzpásztákon, nyiladékokon az idegenhonos, 
agresszíven terjeszkedő növényfajok 
visszaszorítása. 

 

E75 

Kártevők elleni védekezésnél kímélő 
technológiák és célirányos kijuttatás (területi 
lokalizáció, időszak megválasztása: életciklushoz 
kötött kijuttatás) alkalmazása. 

. 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E81 
Faanyag mozgatása csak kemény (száraz vagy 
fagyott) talajviszonyok mellett. 

 

E84 

Fakitermelés tervezése során az érintett 
erdőrészletek korosztály-eloszlásának javítása. 
Térben változó erélyű nevelővágások végzése, az 
alsó szint és az átlagkornál fiatalabb egyedek 
kímélete. 

Nagy kiterjedésű, egybefüggő 
erdőfelújítások, valamint a nagy 
kiterjedésű egykorú állományok 
kialakulásának elkerülése, koreloszlás 
természetességének növelése, idős 
állományok jelenlétének folyamatos 
biztosítása érdekében. 

E87 
Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód 
fenntartása. 

 

E94 

Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő 
fennmaradását, egészségi állapotát jelentősen 
veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

Korhadéklakó xilofág ízeltlábúak, 
denevérek és madarak érdekében. 

E97 

Kártevők elleni védekezésnél biológiai 
módszerek (feromoncsapdák, elterelő anyagok) 
alkalmazása. 

 

VA01 

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

 

*kiemelt jelentőségű élőhelytípusok 
 

(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A WISEDRAVALIFE pályázat keretében folyamatban van a Lankóci-erdőben található egyes 
árkokon kisebb vízvisszatartó műtárgyak létesítése, a terület vízháztartásának javítása, a 
gyorsan lefolyó vizek területen tartása érdekében. (Pályázati azonosító: LIFE17 
NAT/HU/000577). 

 

(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben megfogalmazottakan túl, az érintett élőhelyek természetességének 
megőrzése érdekében minden, nem erdőgazdálkodási tevékenységhez sorolható, vagy nem 
természetvédelmi célt szolgáló egyéb beavatkozás mellőzése indokolt, a területeit javasolt 
kihagyni az infrastrukturális és egyéb más célú fejlesztésekből is. 
 

 

 

(h) A kezelési javaslatok indoklása: 
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A kezelési egységet képező erdők a terület legjobb állapotban fennmaradt enyves éger, magas 
kőris alkotta ligeterdői (91E0*), pannon gyertyános-tölgyesei (91G0*), valamint keményfás 
ligeterdői (91F0). A tájban ritka idős és fajgazdag állományok megőrzése érdekében a 
lehetőség szerint megvalósítható legnagyobb érintetlenség biztosítása kulcsfontosságú. 
Lényeges, hogy a gazdasági hasznosítás során kíméletesen kell bánni az élőhely talajával, a 
lágyszárú növényzettel és az állatvilággal. A kezelési egységben lehetőség szerint a legkisebb 
károsító hatást kifejtő módszereket javasolt alkalmazni. A javasolt előírások a természetközeli 
állapot megőrzését, fenntartását szolgálják. 

 
 
 

2. Kezelési egység: Tájidegen fajokkal fertőzött, és/vagy alacsony természetességi értékű 
honos fafajú jellegtelen és/vagy fiatal faültetvények 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-2 
 

(b) Kezelési egység meghatározása: 
Döntően honos faállományú jellegtelen és degradált erdők. A kezelési egység a terület honos 
faállományú, de csökkent természetességű, vagy tájidegen fajokkal elegyes nagy kiterjedésű 
gazdasági erdeit foglalja magába. Megfigyelhető az özönnövényekkel való fertőzöttség, 
illetve a homogén, egykorú erdőszerkeszet is. Ide soroltuk az egykorú fiatalosokat, amelyek 
ökológiai értelemben még nem funkcionálnak erdőként, de idővel értékes állományokká 
fejlődhetnek. Sok esetben egyértelműen azonosítható jelölő élőhelyek is, így enyves éger és 
magas kőris alkotta ligeterdők (91E0*), pannon gyertyános-tölgyesek (91G0*), és egy kisebb 
elkülönült illír bükkerdő (91K0) rész is ebbe a kezelési egységbe tartozik. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

J2 – Láp- és mocsárerdők. 

J4 x S6 – Fűz-nyár ártéri erdők nem őshonos fafajok spontán állományaival. 

K1a x S6 – Gyertyános-kocsányos tölgyesek nem őshonos fafajok spontán 
állományaival. 

K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. 

K2 x K5 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek bükkösökkel. 

K2 x S6 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek nem őshonos fafajok spontán 
állományaival. 

P1 – Őshonos fafajú fiatalosok. 

P8 – Vágásterületek. 

RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők. 
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RB x B5 – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők nem zsombékoló 
magassásrétek mozaikja. 

RB x J2 – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők láp- és mocsárerdő 
mozaikokkal. 

RB x OD – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők lágyszárú özönfajok 
állományaival. 

RB x RC – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők őshonos fafajú 
keményfás jellegtelen erdőkkel. 

RB x S6 – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők nem őshonos fafajok 
spontán állományaival. 

RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők. 

RC x S6 – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők nem őshonos fafajok spontán 
állományaival. 

RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők. 

 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

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

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal; 

91K0 Illír bükkerdők (Fagus sylvatica, Aremonio-Fagion). 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

vöröshasú unka (Bombina bombina), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), magyar 
színjátszólepke (Apatura metis), zöld varangy (Bufotes viridis), skarlátbogár (Cucujus 
cinnaberinus), díszes tarkalepke (Euphydryas matura), fürge gyík (Lacerta agilis), kis 
Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), erdei béka (Rana dalmatina), erdei sikló 
(Zamenis longissimus). 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), vízisikló (Natrix natrix), nappali pávaszem 
(Nymphalis io), atalantalepke (Vanessa atalanta). 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A kezelési javaslatok alapja a honos faállomány megőrzése és lehetőség szerint az inváziós, 
illetve intenzíven terjedő fásszárúak – elsősorban akácos erdőállományok – visszaszorítása, 
átalakítása a természetesség növelése érdekében. A honos állományok esetében cél az 
állományszerkezetek változatosságának fokozása, az elegyfafajok védelme és megsegítése, a 
természetes erdődinamikai folyamatokra építő, a természetvédelmi szempontokat figyelembe 
vevő gazdálkodás. Az erdőfelújítások és a későbbi ápolások, nevelővágások, gyérítések során 
is törekedni javasolt az elegyes állományszerkezet kialakítására, az elegyfajok egyedeinek 
kíméletére, természetszerű összetételű, szerkezetű és koreloszlású erdők kialakulásának 
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elősegítésére. Ennek érdekében a fahasználatot térben változó eréllyel, elegyfák 
visszahagyásával, a böhöncös egyedek kíméletével szükséges végezni. Javasolt a folyamatos 
erdőborítást biztosító gazdálkodási módok alkalmazása. Kiemelt figyelmet kell fordítani főleg 
a nagyobb törzsátmérőjű (>25 cm) lábon álló vagy fekvő holt faanyag területen tartására, az 
idős, odvasodó faegyedek megőrzésére az állományban és a hagyásfacsoportokban is. A nem 
tájhonos állományok (pl. vörös tölgyesek, erdeifenyvesek, akácosok) esetében fokozatosan 
javasolt a fafaj-csere megvalósítása. A tájidegen, vagy tájidegen fajokkal elegyes 
állományokban az erdőnevelési és ápolási munkák során javasolt a honos faegyedek kímélete. 
A tarvágás mellőzése javasolt a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusú enyves éger és 
magas kőris alkotta ligeterdők (91E0*) és pannon gyertyános-tölgyesek (91G0*) esetében. A 
korhadéklakó xilofág ízeltlábúak, denevérek és madarfajok megőrzése érdekében fontos a 
honos fafajú holt faanyag meglétének folyamatos biztosítása. 
 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról. 

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

- körzeti erdőterv 
 

b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E17 

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

Korhadéklakó xilofág 
ízeltlábúak, denevérek és 
madarak érdekében. 

E18 

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

Korhadéklakó xilofág 
ízeltlábúak, denevérek és 
madarak érdekében. 

E19 
Az elő- és véghasználatok során az előzetesen 
meghatározott fa-, illetve cserjefajok kímélete. 

Honos fajok kímélete a 
tájidegen állományokban.  

E20 Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének 
(madárfajtól függően meghatározott) körzetében 
fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási tevékenység 
korlátozása. 

Fészkelési időszak: 
Rétisas: 01.01-07.15 
Fekete gólya: 03.01-08.15. 
Barna kánya: 03.15-07.31. 
Vörös kánya: 03.01-07.31. 
Ebben az időszakban a fekete 
gólya és rétisas fészkek 300 m 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

sugarú, barna kánya és vörös 
kánya fészkek 200 m sugarú 
környezetében bármilyen 
tevékenység csak a 
természetvédelmi kezelő 
előzetes hozzájárulásával 
végezhető.  
Fészkelési időn kívül a fekete 
gólya és rétisas fészkek 100 m, 
barna kánya és vörös kánya 
fészkek 50 m sugarú 
környezetében véghasználat 
nem, egyéb fakitermelés 
(tisztítás kivételével) csak a 
természetvédelmi kezelő 
előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával végezhető. 
A védőzónák méretét és alakját 
indokolt esetben ettől eltérően is 
kijelölhetik a természetvédelmi 
kezelő és az erdőgazdálkodó 
szakemberei közös 
megegyezéssel. Újabb 
fokozottan védett madárfaj 
fészkelése esetén szintén 
egyeztetés szükséges a 
megfelelő időbeli és térbeli 
kezelési korlátozások 

meghatározásához. 

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. 

 

E28 

Természetes-, természetszerű- és származék 
természetességi állapotú erdőkben a nevelővágások 
során az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának 
minimális szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti 
teljes eltávolítása. 

 

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. 

 

E33 
Természetes, természetszerű és származék erdőkben a 
tarvágás mellőzése. 

A jelölő élőhelyek 
esetében. 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E38 

Őshonos fafajú állományok véghasználata során 
átlagosan 5-20% területi lefedettséget biztosító 
mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős 
állomány összetételét jellemző formában. 

Elsősorban a mély 
fekvésű, vízállásos részek 
honos állományaiban.  

E40 

A fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészlet 
területén a talaj védelme érdekében kerülendő a 20 cm-
nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom 
kialakulása. A tő- és törzssérülés ne haladja meg az 5%-
ot. 

A kiemelt jelentőségű 
közösségi élőhelytípusú 
enyves éger és magas kőris 
alkotta ligeterdők (91E0*) 
és a pannon gyertyános-
tölgyesek (91G0*) 
esetében. 

E49 
Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-
előkészítés és a tuskózás elhagyása. 

 

E58 Az erdőfelújítások során a természetes erdőtársulásnak 
megfelelő elegyfajok biztosítása. 

 

E65 
Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban 
történő alkalmazásának teljes körű mellőzése. 

 

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. 

 

E71 
A tűzpásztákon, nyiladékokon az idegenhonos, 
agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorítása. 

 

E75 

Kártevők elleni védekezésnél kímélő technológiák és 
célirányos kijuttatás (területi lokalizáció, időszak 
megválasztása: életciklushoz kötött kijuttatás) 
alkalmazása. 

 

E81 
Faanyag mozgatása csak kemény (száraz vagy fagyott) 
talajviszonyok mellett. 

A kiemelt jelentőségű 
közösségi élőhelytípusú 
enyves éger és magas kőris 
alkotta ligeterdők (91E0*) 
és a pannon gyertyános-
tölgyesek (91G0*) 
esetében. 

E84 

Fakitermelés tervezése során az érintett erdőrészletek 
korosztály-eloszlásának javítása. Térben változó erélyű 
nevelővágások végzése, az alsó szint és az átlagkornál 
fiatalabb egyedek kímélete. 

A honos fajú 
állományokban. 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E94 

Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő 
fennmaradását, egészségi állapotát jelentősen 
veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

Korhadéklakó xilofág 
ízeltlábúak, denevérek és 
madarak érdekében. 

E97 
Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek 
(feromoncsapdák, elterelő anyagok) alkalmazása. 

 

VA01 

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

 

 
 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A kezelési egység esetében a természetesség javítása a természetvédelmi cél. Ehhez kifejezett 
élőhelyrekonstrukció nem szükséges, viszont a megfelelően végzett, honos, természetes faj- 
és térszerkezetű állományok kialakítása lefedi a természetvédelmi cél megvalósítása 
érdekében szükséges élőhelyfejlesztés fogalmát. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben leírtakon túl egyéb javaslat megadása nem szükséges. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A kezelési egységet képező erdők a terület dominánsan honos faállományú, elsősorban 
gazdálkodási rendeltetésű erdei, melyek könnyen jobb természetességűvé tehetők. A javasolt 
előírások a természetességi állapot javítását szolgálják. 

 

 

 

3. Kezelési egység: Tájidegen ültetvények 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-3 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
A tájidegen fafajok nagy részaránya miatt jelentősen átalakult, degradálódott élőhelyek 
tartoznak a kezelési egységbe. Főként ültetett, vagy spontán felnőtt akácosok, de fekete dió és 
fenyő ültetvény is található a területen, helyenként pedig megjelent a bálványfa. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

P8 – Vágásterületek. 



37 
 

S1 – Akác ültetvények. 

S1 x S4 –Ültetett akác, erdei- és feketefenyvesek vegyes erdők. 

S3 – Egyéb ültetett tájidegen lombos erdők. 

S3 x S4 – Egyéb ültetett tájidegen lombos- valamint ültetett erdei- és feketefenyves 
elegy erdők. 

S4 – Ültetett erdei- és feketefenyvesek. 

S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai. 

S6 x P2b – Nem őshonos fafajok spontán állományai galagonyás-kökényes-borókás 
száraz cserjésekkel. 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok. 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

Nincsenek érintett Natura 2000 élőhelyek. 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

Nincsenek érintett közösségi jelentőségű fajok. 

 

(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

Az idegenhonos állományok szerkezetátalakítása, a termőhelynek megfelelő honos 
fafajokkal való felújítása az elsődleges természetvédelmi cél ebben a kezelési egységben, 
mely történhet egy ütemben, vagy fokozatosan: az elegyetlen akácosok, fenyvesek és 
feketediósok őshonos egyéb lombelegyes állományokká, majd őshonos lombos állományokká 
alakításával. Az őshonos fajok egyedeinek védelmét javasolt biztosítani minden 
korosztályban, az előhasználatok során a fakitermelések lehetőleg ne érintsék az őshonos 
fajok egyedeit, véghasználatkor pedig hagyásfaként maradjanak vissza a területen. Az 
erdőgazdálkodás során ahol az aljnövényzet még kevésbé degradálódott vagy természetközeli 
állapotú, törekedni kell a lehető legkisebb mértékű bolygatására.  

Inváziós fajok visszaszorítása érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyével vegyszeres 
kezelés is alkalmazható. 

Ahol a termőhely nem alkalmas zárt erdők kialakítására, természetvédelmi szempontból a 
felnyíló, mozaikos szerkezetű, alacsony záródású állományok létrehozása is támogatható. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról. 
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- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

- körzeti erdőterv 
 

b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E20 Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének 
(madárfajtól függően meghatározott) 
körzetében fészkelési időszakban az 
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása.  

Fészkelési időszak: 
Rétisas: 01.01-07.15 
Fekete gólya: 03.01-08.15. 
Barna kánya: 03.15-07.31. 
Vörös kánya: 03.01-07.31. 
Ebben az időszakban a fekete gólya és 
rétisas fészkek 300 m sugarú, barna kánya és 
vörös kánya fészkek 200 m sugarú 
környezetében bármilyen tevékenység csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával végezhető.  
Fészkelési időn kívül a fekete gólya és 
rétisas fészkek 100 m, barna kánya és vörös 
kánya fészkek 50 m sugarú környezetében 
véghasználat nem, egyéb fakitermelés 
(tisztítás kivételével) csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával végezhető. 
A védőzónák méretét és alakját indokolt 
esetben ettől eltérően is kijelölhetik a 
természetvédelmi kezelő és az 
erdőgazdálkodó szakemberei közös 
megegyezéssel. Újabb fokozottan védett 
madárfaj fészkelése esetén szintén 
egyeztetés szükséges a megfelelő időbeli és 
térbeli kezelési korlátozások 
meghatározásához.   

E30 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal 
jellemezhető faállományokban a 
nevelővágások során az őshonos fafajok 
egyedeinek megőrzése az alsó lombkorona- 
és a cserjeszintben is. 

 

E31 A nevelővágások során az intenzíven terjedő 
fafajok teljes mértékű eltávolítása. 

Bálványfa eltávolítása (különös 
tekintettel a termő egyedekre). 

E51 

Felújítás tájhonos fafajokkal, illetve 
célállománnyal. 

Javasolt célállományok illetve fajok: 
a termőhelynek megfelelően 
gyertyános - kocsányos tölgyesek, 
égeres és kőrises állományok, tölgy-
kőris-szil ligeterdők  kialakítása 
illetve fenntartása többek között 
magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia subsp. danubialis), 
magas kőris (F. excelsior), mézgás 
éger (Alnus glutinosa), kocsányos 
tölgy (Quercus robur), kocsánytalan 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E20 Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének 
(madárfajtól függően meghatározott) 
körzetében fészkelési időszakban az 
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása.  

Fészkelési időszak: 
Rétisas: 01.01-07.15 
Fekete gólya: 03.01-08.15. 
Barna kánya: 03.15-07.31. 
Vörös kánya: 03.01-07.31. 
Ebben az időszakban a fekete gólya és 
rétisas fészkek 300 m sugarú, barna kánya és 
vörös kánya fészkek 200 m sugarú 
környezetében bármilyen tevékenység csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával végezhető.  
Fészkelési időn kívül a fekete gólya és 
rétisas fészkek 100 m, barna kánya és vörös 
kánya fészkek 50 m sugarú környezetében 
véghasználat nem, egyéb fakitermelés 
(tisztítás kivételével) csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával végezhető. 
A védőzónák méretét és alakját indokolt 
esetben ettől eltérően is kijelölhetik a 
természetvédelmi kezelő és az 
erdőgazdálkodó szakemberei közös 
megegyezéssel. Újabb fokozottan védett 
madárfaj fészkelése esetén szintén 
egyeztetés szükséges a megfelelő időbeli és 
térbeli kezelési korlátozások 
meghatározásához.   

E30 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal 
jellemezhető faállományokban a 
nevelővágások során az őshonos fafajok 
egyedeinek megőrzése az alsó lombkorona- 
és a cserjeszintben is. 

 

tölgy (Quercus petraea), gyertyán 
(Carpinus betulus), mezei juhar 
(Acer campestre), gyertyán 
(Carpinus betulus), 
madárcseresznye (Prunus avium), 
hársak (Tilia spp.), vénicszil (Ulmus 
laevis), fehér nyár (Populus alba), 
fekete nyár (P. nigra), fehér fűz 
(Salix alba) fajok használatával a 
felújításokban. 

E54 

Idegenhonos fafajú faállomány 
szerkezetátalakítása. 

Javasolt célállományok: 
a termőhelynek megfelelően 
gyertyános - kocsányos tölgyesek, 
égeres és kőrises állományok, tölgy-
kőris-szil ligeterdők. 

E62 
Az idegenhonos és tájidegen fafajú 
faállományok véghasználata és felújítása 
során a természetes cserje- és lágyszárú szint 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

E20 Fokozottan védett jelölő madárfaj fészkének 
(madárfajtól függően meghatározott) 
körzetében fészkelési időszakban az 
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása.  

Fészkelési időszak: 
Rétisas: 01.01-07.15 
Fekete gólya: 03.01-08.15. 
Barna kánya: 03.15-07.31. 
Vörös kánya: 03.01-07.31. 
Ebben az időszakban a fekete gólya és 
rétisas fészkek 300 m sugarú, barna kánya és 
vörös kánya fészkek 200 m sugarú 
környezetében bármilyen tevékenység csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával végezhető.  
Fészkelési időn kívül a fekete gólya és 
rétisas fészkek 100 m, barna kánya és vörös 
kánya fészkek 50 m sugarú környezetében 
véghasználat nem, egyéb fakitermelés 
(tisztítás kivételével) csak a 
természetvédelmi kezelő előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával végezhető. 
A védőzónák méretét és alakját indokolt 
esetben ettől eltérően is kijelölhetik a 
természetvédelmi kezelő és az 
erdőgazdálkodó szakemberei közös 
megegyezéssel. Újabb fokozottan védett 
madárfaj fészkelése esetén szintén 
egyeztetés szükséges a megfelelő időbeli és 
térbeli kezelési korlátozások 
meghatározásához.   

E30 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal 
jellemezhető faállományokban a 
nevelővágások során az őshonos fafajok 
egyedeinek megőrzése az alsó lombkorona- 
és a cserjeszintben is. 

 

kímélete, valamint a talajtakaró megóvása. 

E64 Az idegenhonos és tájidegen fafajú erdők 
véghasználata során a tájhonos fafajok 
egyedeinek meghagyása (az alsó 
lombkorona- és lehetőség szerint a 
cserjeszintben is). 

 

 
 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A kezelési egység esetében a természetesség javítása a természetvédelmi cél. Ehhez 
szükséges az állományok fokozatos, tervezett gazdálkodáshoz illeszkedő átalakítása honos, a 
természetes élőhelyítpusoknak megfelelő fafajösszetételű állományokká, melyek így idővel 
természetközeli élőhelyekké alakulhatnak. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Ilyen javaslat megtétele nem szükséges. 
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(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A kezelési egységet képező erdők a terület dominánsan tájidegen, sokszor inváziós 
faállományú, elsősorban gazdálkodási rendeltetésű erdei. Ezen állományok átalakítása két 
okból szükséges. Egyrészt az inváziós fafajok eliminálása a közeli természetes és 
természetközeli állományok megvédésének elengedhetetlen feltétele, másrészt a tájidegen 
fajok honos, termőhelyazonos fajokra történő cseréje, a jelölő fajok számára potenciális 
élőhelyet jelentő erdőállomány kialakítása a terület egészének természetességét javítja. A 
javasolt előírások a természetességi állapot javítását szolgálják. 

 

 

 

 

4. Kezelési egység: Jó természetességű gyepek 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-4 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
Jó természetességű gyepes élőhelytípusok, mocsárrétek és kaszálórétek természetszerű és 
természetközeli állapotú állományai tartoznak ebbe a kezelési egységbe. Jellemző 
hasznosításuk a szarvasmarával történő legeltetés és/vagy a kaszálás. Foltokban előfordulnak 
inváziós lágyszárúak, főként aranyvessző fajok. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

D34 – Mocsárrétek. 

D34 x B5 – Mocsárrétek és nem zsombékoló magassásrétekkel. 

D34 x D2 – Mocsárrétek és kékperjés rétek. 

D34 x E1 – Mocsárrétek és franciaperjés rétek. 

D34 x OD – Mocsárrétek lágyszárú özönfajok állományaival. 

D34 x P2a – Mocsárrétek üde és nedves cserjésekkel. 

D34 x RA – Mocsárrétek őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, erdősávokkal. 

E1 – Franciaperjés rétek. 

E1 x D34 – Franciaperjés rétek mocsárrétekkel. 

E1 x D34 x E2 – Franciaperjés rétek mocsárrétekkel és veres csenkeszes rétekkel. 

E1 x E2 – Franciaperjés- és veres csenkeszes rétek. 

E2 – Veres csenkeszes rétek. 

E2 x E1 – Veres csenkeszes- és ranciaperjés rétek. 
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 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei; 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), fürge gyík (Lacerta agilis), keleti mustárlepke 
(Leptidea morsei), vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), barna ásóbéka (Pelobates 
fuscus). 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

kardoslepke (Iphiclides podalirius), kecskebéka-fajkomplexum (Pelophylax kl. 
esculentus). 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A gyepgazdálkodás a tervezési terület mintegy ötödét érinti, ennek 80%-a tartozik ebbe a 
kezelési egységbe. Jó természetességű gyepekhez sorolt élőhelyeken az elsődleges 
természetvédelmi szempont a vízháztartás biztosítása, a cserjésedés és az inváziós fajok 
terjedésének megakadályozása. A gyepek kezelését a kialakult gyakorlatnak is megfelelően a 
teljes területen legeltetéssel és/vagy kaszálással kell biztosítani a Natura 2000 gyepterületek 
fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően. Kerülni kell a túllegeltetést a gyomosodás és a fajkészlet 
elszegényedésének megelőzése érdekében. A természetes és természetszerű élőhelyek, 
társulások megőrzéséhez extenzív gyepgazdálkodás ajánlott, mivel az intenzív agrikultúra 
több jelentős faj eltűnését okozza – ilyen például az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) és a 
vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius). A tervezési területen sem a kaszálás, sem pedig a 
legeltetés nem adható meg prioritásként, mivel ez gyepenként változik (legeltetés, kaszálás 
vagy mindkettő együtt biztosítja a természetes állapotok fenntartását). Kaszáláskor célszerű a 
terület 10-15%-án, 3 méternél szélesebb kaszálatlan búvósávokat hagyni. Ezek a búvósávok 
létfontosságúak a kasza elől menekülő állatoknak. Számos ízeltlábú, köztük a védett 
lepkefajok – nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
– számára ezek a sávok jelenthetik a kizárólagos túlélés lehetőségét, mivel csak itt találnak a 
kaszálást követően táplálékot és búvóhelyet. A kaszálás tervezett időpontját – melyet a tájban 
kialakult hasznosítási hagyományoknak megfelelően május végén, június elején, az 
esetlegesen szükséges második kaszálást augusztus második felében célszerű végezni – 
legalább 5 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóságon be kell jelenteni. Erős gyomosodás esetén egyes területrészeken átgondolandó 
az évi kétszeri kaszálás is a fajkészlet fenntartása és az invazívan terjedő növényfajok 
visszaszorítása érdekében. Javasolt továbbá kijelölni a legelésből kizárt területeket is, melyek 
helyszínét szintén a természetvédelmi kezelővel javasolt egyeztetni. A nedves gyepek a 
legeltetéssel való hasznosításra különösen érzékenyek (a legelés és a taposás miatt is). 
Túlhasználat miatt könnyen leromlás léphet fel. Ügyelni kell, hogy a gazdálkodás során a 
gyepfelszín maradandóan ne károsodjon, hogy a védett növényfajok populációinak egy része 
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mindig tudjon magot érlelni. Kívánatos a vérfüves gyepek kiemelt védelme a cserjésedés és 
kiszáradás megakadályozásával. 
 
 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

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

 
b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

GY01 Felülvetés nem megengedett.  

GY02 Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.  

GY10 Tárcsázás nem megengedett.  

GY13 Kiszántás nem megengedett.  

GY14 Felázott talajon munkavégzés nem megengedett.  

GY22 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.  

GY25 A területen lévő cserjék irtása és eltávolítása. 

A becserjésedés 
megakadályozása, de a 
szegélyek, egyes honos 
fajú cserjefoltok 
megőrzése. 

GY26 Inváziós fás szárúak mechanikus irtása. 
Hatósági engedéllyel 
vegyszeres kezelés is 
megengedhető. 

GY28 
A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a 
szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzése. 

 

GY33 A gyepterületen előforduló őshonos hagyásfák, 
hagyásfa csoportok (delelő fák), valamint cserjés foltok 
meghagyása. 

 

GY44 
A legeltetési sűrűség egyeztetése a működési terület 
szerinti nemzeti park igazgatósággal. 

 

GY59 Legeltetési terv készítése és egyeztetése szükséges a  
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal. 

GY94 10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként. 

A búvósávok 
létfontosságúak a kasza 
elől menekülő 
állatoknak. Számos 
ízeltlábú, köztük a 
védett lepkefajok – 
nagy tűzlepke (Lycaena 
dispar rutila), vérfű-
hangyaboglárka 
(Maculinea teleius) – 
számára ezek a sávok 
jelenthetik a 
kizárólagos túlélés 
lehetőségét, mivel csak 
itt találnak a kaszálást 
követően táplálékot és 
búvóhelyet. 

GY99 
A kaszálatlan területet évente más helyen történő 
kialakítása. 

 

GY103 Fokozottan védett földön fészkelő madárfaj fészkének, 
fiókáinak megtalálása esetén a betakarítás, illetve a 
kaszálás felfüggesztése, és haladéktalanul a működési 
terület szerinti nemzeti park igazgatóság értesítése, 
akinek a javaslata alapján a talált fészek körül 0,5-1 
hektáros védőterületet kialakítása. 

 

GY107 Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása.  

GY109 
A lekaszált inváziós növények eltávolítása a területről a 
kaszálást követő 30 napon belül. 

 

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

 

GY130 

Gépi cserjeirtás csak kemény (száraz vagy fagyott) 
talajon végezhető. Tartós esőzés után a munkák 
szüneteltetése, gépekkel mozogni a területen csak 
annak felszáradása után lehet. A gépi munkavégzés 
nem károsíthatja a gyepet. 
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(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A gyepes Natura 2000 élőhelyek kezelés hiányában leromlanak, illetve beerdősödnek. Ezek a 
természetes gyepes élőhelyek adnak otthont a vérfű-hangyaboglárkának (Maculinea teleius) 
és a nagy tűzlepkének (Lycaena dispar rutila) is, ezért ezeken a területen az extenzív 
gyepgazdálkodás ajánlott. Fontos a vízháztartás biztosítása, a cserjésedés és az inváziós fajok 
terjedésének megakadályozása. A kezelési egygégben egy érintett LIFE pályázat 
megvalósítása zajlik. A pályázat a Berzencei-rétek vízháztartásának javítását célozza meg a 
nedves gyepek és vizes élőhelyek állapotának megőrzése, illetve javítása érdekében. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

Aktív kezelés (kaszálás, legeltetés) hiányában a közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek 
cserjésedése, majd beerdősülése nem elkerülhető. A kezelési javaslatok a jó természetességű 
gyepek élőhelyeinek, valamint az azokhoz kapcsolódó közösségi jelentőségű fajok – nagy 
tűzlepke (Lycaena dispar rutila), fürge gyík (Lacerta agilis), keleti mustárlepke (Leptidea 
morsei), vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius), barna ásóbéka (Pelobates fuscus) – 
hosszú távú megőrzését, fenntartását szolgálják. 
 

 

 

 

5. Kezelési egység: Degradált gyepek és mezsgyék 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-5 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
Gyepi, de minden esetben másodlagos, erősen degradálódott, gyomos vegetációval jellemzett 
élőhelyek, gyakran özönfajok jelentős állományaival. Gyomosodó szegélyterületek, 
villanyypászták nyomvonala, jellegtelen kaszált gyepek, parlagok tartoznak ide. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

OB – Jellegtelen üde gyepek. 

OB x B5 – Jellegtelen üde gyepek és nem zsombékoló magassásrét foltokkal. 

OB x OD – Jellegtelen üde gyepek lágyszárú özönfajok állományaival. 

OB x P2a – Jellegtelen üde gyepek üde és nedves cserjésekkel. 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek. 

OC x P2a – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek üde és nedves cserjésekkel. 
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OC x S6 – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek nem őshonos fafajok spontán 
állományaival. 

OD – Lágyszárú özönfajok állományai. 

OD x P2a – Lágyszárú özönfajok állományai üde és nedves cserjésekkel. 

OD x RA – Lágyszárú özönfajok állományai őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, 
erdősávokkal. 

OD x S6 – Lágyszárú özönfajok állományai nem őshonos fafajok spontán 
állományaival. 

T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák. 

T10 – Fiatal parlag és ugar. 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

Nincsenek érintett Natura 2000 élőhelyek. 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

Ebből a kezelési egységből nem került elő közösségi jelentőségű faj. 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

Ebből a kezelési egységből nem jelelmző egyéb kiemelt faj jelenléte. 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A gyepgazdálkodás a tervezési terület mintegy ötödét érinti, ennek 20%-a tartozik ebbe a 
kezelési egységbe. A természetességi állapotuk javítása érdekében ebbe a kezelési egységbe 
sorolt területeknél az extenzív mezőgazdasági hasznosítás javasolt. A területek kezelésére 
vonatkozóan a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet előírásai az irányadók. A természetesség javításához 
fontos a kezelések rendszeressége. A becserjésedést javasolt megakádolyozni, de egyes honos 
fajokból álló cserjefoltok, cserjés szegélyek, mezsgyék megőrzendők. Évi kétszeri kaszálás 
vagy legeltetés útján az ide sorolt területek állapota a legtöbb esetben jelentősen javítható. Az 
inváziós lágyszárúak állományait a további terjedés megelőzése érdekében javasolt termésérés 
előtt kaszálni. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

- 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 
földhasználati szabályairól. 
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b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

GY14 Felázott talajon munkavégzés nem megengedett.  

Gy22 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.  

GY26 Inváziós fás szárúak mechanikus irtása.  

GY28 
A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a 
szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzése. 

 

GY81 A gyepet évente legalább kétszer szükséges kaszálni.  

GY101 
Amennyiben inváziós gyomokkal fertőzött területen költ 
fokozottan védett madár, a terület tisztítását csak a 
megengedett kaszálási időpont után szabad kezdeni. 

 

GY107 Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása.  

GY108 
Erősen fertőzött foltok sokkoló kaszálással történő kezelése 
évente legalább háromszor. 

 

GY109 
A lekaszált inváziós növények eltávolítása a területről a 
kaszálást követő 30 napon belül. 

 

 

(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A kezelési egységben található gyepek állapota rendszeres kaszálással, legeltetéssel, az 
özönnövények visszaszorításával, valamint a tájra jellemző jó fajkészletű gyepekről gyűjtött 
magokkal való felülvetéssel javítható. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A kezelési javaslatok a gyepállomány természetességének javítását célozzák meg. Az inváziós 
fajok visszaszorítása ezen felül a környező, természetvédelmi szempontból értékesebb 
területek fertőződésének megelőzése érdekében is fontos. 
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6. Kezelési egység: Vizes élőhelyek (mocsaras, sásos, vizenyős területek) 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-6 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
A kezelési egységbe főként nádasok, parti sásos mocsaras területek, rekettyefűz bokrosok, és 
sekély hínarasok, kisebb zsombéksásosok tartoznak, melyek egymással gyakran 
mozaikkomplexet képeznek. Árkok, csatornák, holtágmaradványok, mélyfekvésű vizes 
területek tartoznak ide. Többnyire fátlan élőhelyek, ennek ellenére sok az erdő művelési ágú 
terület is, ezek legnagyobbrészt terméketlen területek. Kis méretű területek, melyek 
természetvédelmi szempontból értékesek, gazdasági jelentőségük azonban többnyire nem 
jelentős.   
 
 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

A24 x B5 – Lápi hínár és nem zsombékoló magassásrétek. 

Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete. 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások. 
B1a x B2 – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások harmatkásás, 

békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzettel. 
B1a x B5 – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások nem zsombékoló 

magassásrétekkel. 
B1a x P2a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások üde és nedves 

cserjésekkel. 
B1a x RA – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások őshonos fajú 

facsoportokkal, fasorokkal, erdősávokkal. 
B1a x RB – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások őshonos fafajú 

puhafás jellegtelen vagy pionír erdőkkel. 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet. 
B2 x B1a – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 

nem tőzegképző nádasokkal, gyékényesekkel és tavikákásokkal. 
B2 x B5 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 

nem zsombékoló magassásrétekkel. 
B3 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak. 
B3 x B5 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak nem 

zsombékoló magassásrétekkel. 
B3 x B6 – Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak zsiókás, 

kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarakkal. 
B4 x J1a – Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek fűzlápokkal. 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek. 
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B5 x B1a – Nem zsombékoló magassásrétek nem tőzegképző nádasokkal, 
gyékényesekkel és tavikákásokkal. 

B5 x B2 – Nem zsombékoló magassásrétek harmatkásás, békabuzogányos, 
pántlikafüves mocsári-vízparti növényzettel. 

B5 x B4 – Nem zsombékoló magassásrétek lápi zsombékosok, zsombék-semlyék 
komplexek. 

B5 x D34 – Nem zsombékoló magassásrétek mocsárrétekkel. 
B5 x OB – Nem zsombékoló magassásrétek jellegtelen üde gyepekkel. 
B5 x OD – Nem zsombékoló magassásrétek lágyszárú özönfajok állományaival. 
B5 x RA – Nem zsombékoló magassásrétek őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, 

erdősávokkal. 
B5 x RB – Nem zsombékoló magassásrétek őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy 

pionír erdőkkel. 
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló- és folyóvizek 

partjánál. 
BA x A24 – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló- és 

folyóvizek partjánál lápi hínár populációjával. 
BA x RA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló- és folyóvizek 

partjánál őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, erdősávokkal. 
I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete. 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea 
vegetációval 

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri és részben Bidention 
növényzettel 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

vöröshasú unka (Bombina bombina), nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo), 
szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus), pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), 
vízisikló (Natrix natrix), zöld levelibéka (Hyla arborea) 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A tervezési terület mintegy 6%-a tartozik ebbe a kezelési egységbe. A kaszált vagy legeltetett 
sásosokban fontos a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon búvósávok, kezeletlenül 
hagyott területrészek kijelölése, a védett növényfajok magtermésének biztosítása, és a vizes 
élőhelyek gerinctelen faunájának megőrzése érdekében. Cserjeirtást szükség esetén 
augusztusban vagy télen, kemény (száraz vagy fagyott) talajon célszerű elvégezni. Felázott 
talajon a gépekkel való munkavégzést lehetőség szerint kerülni kell. A gazdasági hasznosítás 
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alatt nem álló, kezeletlen, időszakos vagy állandó vízborítás alatt álló területek, 
medermaradványok, mocsaras vagy nádas területek esetében a háborítatlanság biztosítása a 
cél. A vízi- és mocsári növényzet irtása nem javasolt. A működő árkok és csatornák esetében 
a vízgazdálkodási és a természetvédelmi szempontok összehangolása, a vízfolyások kezelői és 
a természetvédelmi kezelő közti folyamatos kapcsolattartás szükséges. Nem javasolt a vizes 
élőhelyek lecsapolása, vagy a szárazodásukat előidéző bármilyen egyéb tevékenység. Cél a 
tavasszal - nyár elején jelentkező víztöbblet minél hosszabb ideig történő visszatartása a 
területen, szükség esetén aktív élőhelyrehabilitációs beavatkozásokkal. 
 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

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

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról. 

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

- Az erdőtervezett erdőrészletekre vonatkozó kötelező érvényű előírásokat kiemelten 
a Iharosi Erdőtervezési Körzet 41.236/17/2009. számon jóváhagyott 155. számú 
erdőterve tartalmazza. 

 
b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

GY130 

Gépi cserjeirtás csak kemény (száraz vagy fagyott) 
talajon végezhető. Tartós esőzés után a munkák 
szüneteltetése, gépekkel mozogni a területen csak 
annak felszáradása után lehet. A gépi munkavégzés 
nem károsíthatja a gyepet. 

 

V01 

A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és 
vízben élő szervezetekre nem veszélyes minősítésű 
anyagokkal és kizárólag inváziós növényfajok irtása 
céljából lehet végezni. 

 

V07 
A gazdálkodási tevékenység során nem megengedett 
a gyepfelszín maradandó károsítása. 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

V14 A vízi növényzet és a part menti növényzet nem 
irtható (vágás, nádégetés, cserjék kivágása). 

Kivéve a jogszabályi 
kötelezettségen alapuló 
mederfenntartási 
munkákat. 

V16 
A meder kotrásából származó iszap a parton nem 
deponálható, azt a területről el kell szállítani. 

A csatornák 
tisztításának, kotrásának 
előzetes egyeztetése a 
természetvédelmi 
kezelővel. 

V55 Nádgazdálkodás nem végezhető.  

V63 Élőhely-rekonstrukció. 

A terület 
vízháztartásának javítás 
ill. helyreállítása 
érdekében. 

V67 A területen mindennemű beavatkozást kerülendő, 
kezeletlen állapotban való fenntartás indokolt. 

Az állandóan vagy 
időszakosan vízzel 
borított természetes vagy 
természetszerű 
élőhelyeken, kivéve az 
esetlegesen megjelenő 
inváziós fajok 
eltávolítását. 

E10 

Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok 
védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az 
inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó 
tevékenység kivételével. 

Elsősorban a terméketlen 
területeken. 

E11 

A fával nem, vagy részben fedett területek egyéb 
részletként (tisztás, cserjés, nyiladék, erdei vízfolyás 
és tó, kopár) történő lehatárolása, szükség esetén az 
erdőrészlet megosztásával. 

 

E23 
A kijelölt egyéb részletek (tisztás, cserjés, erdei 
vízfolyás és tó, kopár) részleges vagy teljes 
háborítatlanságának biztosítása. 

 

E72 
Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi 
cserjeirtás, szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók 
agresszívan terjedő fajok visszaszorítására. 

 

VA03 A területen szóró, vadetető, sózó nem létesíthető.   

 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 
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A terület vízháztartásának javítása illetve helyreállítása érdekében élőhelyrekonstrukciós 
beavatkozások lehetnek szükségesek. Ilyen beavatkozás jelenleg is zajlik a Lankóci-erdő 
területén, ahol a WISEDRAVALIFE pályázat keretében a Lankóci-erdőben található árkokon 
kisebb vízvisszatartó műtárgyak segítségével akadályozzák meg a víz túlzottan gyors 
elfolyását, a terület korai kiszáradását.   
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A vízhez kötődő élőhelyek a természetvédelmi szempontból értékes területek közé tartoznak. 
Jelentősen hozzájárulnak az élőhelyi sokféleséghez és több közösségi jelentőségű és védett faj 
számára nélkülözhetetlenek (pl. vöröshasú unka (Bombina bombina), mocsári teknős (Emys 
orbicularis), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)), ezért megőrzésük, zavartalanságuk biztosítása 
természetvédelmi szempontból alapvető fontosságú.  

 

 

 

 

7. Kezelési egység: Vizek (halastavak, bányagödrök) 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-7 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
Kis méretű (az összterület csupán 0,4%-a) kezelési egység, mely természetvédelmi 
szempontból értékes, gazdasági jelentőséggel nem bíró bányagödörök, melyek megfelelő 
hidrológiai viszonyok mellett kezelést nem igényelnek, és mesterséges tavak. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

U9 – Állóvizek 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

Nincsenek érintett Natura 2000 élőhelyek. 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

mocsári teknős (Emys orbicularis), eurázsiai hód (Castor fiber), európai vidra (Lutra 
lutra) 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), vízisikló (Natrix natrix), kecskebéka-fajkomplexum 
(Pelophylax kl. esculentus) 
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(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A kezelési egység azon mesterséges vizes élőhelyeinek összessége, melyek egész évben vagy 
az év nagy részében vízzel borítottak, tehát fennmaradásukban és működésükben elsődleges a 
víz jelenléte. Erre a kezelési egységre hínár vegetáció és vízben álló lápi-, mocsári növényzet 
jellemző. A területen csak néhány helyen megjelenő, a csapadékmennyiségtől nagymértékben 
függő, változatos, vízi növényközösség tartozik ide. A vizes élőhelyek nagy részén (a 
halastavak hasznosításán kívül) a gazdálkodás nem kívánatos, hasznosítás mentes területként 
javasolt kezelni. A területen csak őshonos halfajok telepítése javasolt, az inváziós halfajok 
(mint például a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), a törpeharcsa (Ameiurus nebulosus), az 
ezüstkárász (Carassius auratus gibelio), a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), a 
pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis), a naphal (Lepomis gibbosus), a kínai razbóra 
(Pseudorasbora parva)), vagy az idegenhonos fajok (mint az amur (Ctenopharyngodon 
idella), a fekete sügér (Micropterus dolomieu), a pisztrángsügér (Micropterus salmoides), a 
fekete amur (Mylopharyngodon piceus)) telepítésének mellőzése, állományaik visszaszorítása 
javasolt. A felsorolt halfajok természetközeli vízfolyásokba történő kijutását lehetőleg meg 
kell akadályozni. A vízinövényzet irtását a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetett 
módon lehet elvégezni. A holtágak, kavicsbányatavak intenzív horgásztóvá alakítása, a 
halastavak trágyázása, a halállomány takarmányozása, a tavak vizének leeresztése és a 
nádszegély égetése nem javasolt. A gazdálkodás során csak olyan tevékenység folytatása 
javasolt, mely folyamán a természetes fajösszetételű és szerkezetű parti növényzet mind 
nagyobb területen fenntartható, valamint ami a természetközeli összetétellel bíró vízi 
életközösségek fenntartását biztosítja.  
 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 
- A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

- A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv: 3-2 Rinya-
mente vizgyőjtő. 

 
b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

V01 
A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre 
és vízben élő szervezetekre nem veszélyes 
minősítésű anyagokkal és kizárólag inváziós 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

növényfajok irtása céljából lehet végezni. 

V16 
A meder kotrásából származó iszap a parton nem 
deponálható, azt a területről el kell szállítani. 

 

V19 
Idegenhonos halfajok visszaszorítása, 
idegenhonos halfaj nem telepíthető. 

A fekete törpeharcsa 
(Ameiurus melas), a 
törpeharcsa (Ameiurus 
nebulosus), az ezüstkárász 
(Carassius auratus gibelio), a 
fehér busa 
(Hypophthalmichthys molitrix), 
a pettyes busa 
(Hypophthalmichthys nobilis), 
a naphal (Lepomis gibbosus), a 
kínai razbóra (Pseudorasbora 
parva), az amur 
(Ctenopharyngodon idella), a 
fekete sügér (Micropterus 
dolomieu), a pisztrángsügér 
(Micropterus salmoides), a 
fekete amur 
(Mylopharyngodon piceus) 
telepítésének  visszaszorítása 
javasolt. 

Mivel az idegenhonos fajok 
telepítését az 1996. évi LIII. 
törvény 14. §-a természetes és 
természetközeli állapotú vizek 
esetében általánosan megtiltja, 
ennek kapcsán a tilalom 
hatékony érvényesítése a cél. 

 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

Élőhelyrekonstrukcióra, egyéb élőhelyfejlesztési tevékenységre a kezelési egység területén 
nincs szükség. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

Az idegenhonos halfajok a honos fajokat sok esetben kiszorítják az élőhelyről.  
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8. Kezelési egység: Cserjés területek, fasorok, facsoportok  
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-8 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
Ebbe a kezelési egységbe cserjések vagy cserjésedő területek, facsoportok, fasorok, kisebb 
erdősávok tartoznak. Jellemzőek a rekettyefüzesek, árokparti fűzfasorok, égeres, kőrises 
facsoportok. Helyenként gyomokkal fertőzött aljnövényzetűek. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

B5 x P2a – Nem zsombékoló magassásrétek üde és nedves cserjésekkel. 

J2 x D2 – Láp- és mocsárerdők kékperjés rétekkel. 

OD x RB – Lágyszárú özönfajok állományai őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy 
pionír erdőkkel. 

P2a – Üde és nedves cserjések. 
P2a x B1a – Üde és nedves cserjések nem tőzegképző nádasokkal, gyékényesekkel és 

tavikákásokkal. 
P2a x B5 – Üde és nedves cserjések nem zsombékoló magassásrétekkel. 
P2a x OB – Üde és nedves cserjések jellegtelen üde gyepekkel. 
P2a x OD – Üde és nedves cserjések lágyszárú özönfajok állományaival. 
P2a x RA – Üde és nedves cserjések őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, 

erdősávokkal. 
P2a x RB – Üde és nedves cserjések őshonos fajú facsoportokkal, fasorokkal, 

erdősávokkal őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdőkkel. 
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések. 
P2b x RA – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések őshonos fajú 

facsoportokkal, fasorokkal, erdősávokkal. 
RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok. 
RA x B5 – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok nem zsombékoló 

magassásrétekkel. 
RA x S7 – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok nem őshonos fajú facsoportok, 

erdősávok és fasorok. 
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők. 

RB x B5 – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők nem zsombékoló 
magassásrétek mozaikja. 

 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 
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91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion 
caeruleae). 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

Nincsenek érintett közösségi jelentőségű fajok. 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

vízisikló (Natrix natrix), fürge gyík (Lacerta agilis) 

 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A cserjés, mozaikos élőhelyek hozzájárulnak a terület élőhelyi és faji diverzitásának 
növeléséhez, főként madár- és rovarviláguk értékes. A természetes szukcessziós folyamatok 
érvényesülését nem kell gátolni, a honos állományokban cél a cserjés, erdősülő jelleg 
megőrzése. Szükség esetén gondoskodni javasolt a művelési ág megváltoztatásáról a kialakult 
állapotnak megfelelően. 

A gyep művelési ágú területek helyreállítása csak akkor támogatható, ha célja a 
gyepgazdálkodás visszaállítása, és ha a kezelés (legeltetés, kaszálás) lehetősége hosszú távon 
is biztosított. A gyeprekonstrukciót mozaikos élőhelyszerkezet kialakításával: honos fajú fa- 
illetve cserjefoltok visszahagyásával javasolt elvégezni, a védett madárfajok költési időszakán 
kívül. 

A kezelési egység természetességének megőrzése érdekében az inváziós, illetve intenzíven 
terjedő fajok – mint például a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a gyalogakác (Amorpha 
fruticosa), a selyemkóró (Asclepias syriaca), az aranyvessző fajok (Solidago spp.) – terjedését 
ajánlott megakadályozni. Az inváziós fajokból álló (vagy azokkal erősen fertőzött) 
cserjefoltok akkor is kezelendők, ha nincs reális esély a természetszerű állapotú gyep 
regenerálódására letermelésük után. Ezeken a területeken a tájidegen fajokat javasolt 
eltávolítani, felújulásukat rendszeres kezeléssel megakadályozni. Szükség esetén hatósági 
engedéllyel egyedi vegyszeres kezelés is alkalmazható visszaszorításukra.  
A rekettyefüzesek vízháztartásának megőrzése illetve javítása érdekében nem javasolt 
semmilyen, a terület szárazodását előidéző tevékenység. Az állományok természetessége 
vízháztartásuk javításával növelhető.  
 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 
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- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról. 

- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. 

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet. 

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

- körzeti erdőterv 
 

b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

GY13 Kiszántás nem megengedett.  

GY14 Felázott talajon munkavégzés nem megengedett.  

GY17 Cserjeirtás nem megengedett. 

Kivéve inváziós fajok, 
és engedéllyel 
rendelkező, hosszú 
távon is fenntartható 
gyeprekonstrukció 
esetén. 

GY26 Inváziós fás szárúak mechanikus irtása. 
Indokolt esetben egyedi 
vegyszeres kezelés is 
engedélyezhető. 

GY33 
A gyepterületen előforduló őshonos hagyásfák, 
hagyásfa csoportok (delelő fák), valamint cserjés 
foltok meghagyása. 

 

GY104 
Tisztító kaszálás csak az inváziós gyomnövényekkel 
fertőzött foltokon lehetséges. 

 

GY132 
A levágott növényi részek lehordása a gyepterületről 1 
hónapon belül, a kivágott cserjéket tilos a gyepen 
deponálni. 

 

V63 Élőhely-rekonstrukció. 

A rekettyefüzes 
területek 
vízháztartásának javítás 
ill. helyreállítása 
érdekében. 
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(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

A mélyebb fekvésű, rekettyefüzes cserjések vízháztartásának javítása, természetességük 
növelése érdekében megvizsgálandók ezeken a területeken a vízvisszatartás lehetőségei. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A területek kímélete elsősorban értékes madár- és rovarfaunájuk, a szegélyekhez és mozaikos 
élőhelyekhez kötődő fajok megőrzése miatt fontos. Jelentős a szerepük az élőhelyi 
sokszínűség és a mozaikosság fenntartásában, és az ökológiai folyosók működésében is. 

 

 

 

 

9. Kezelési egység: Szántók 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-9 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 
Ebbe a kezelési egységbe soroltuk az intenzíven művelt mezőgazdasági területeket. 
Többbnyire kukoricát és búzát, helyenként lucernát termesztenek a területen. A szántók egy 
része országos jelentőségű védett természeti területen (Duna-Dráva Nemzeti Park) található, 
egy részük pedig a védett területen kívüli Natura 2000 terület. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; 

T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák; 

T10 – Fiatal parlag és ugar. 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

Nincsenek érintett Natura 2000 élőhelyek. 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

Nincsenek érintett közösségi jelentőségű fajok. 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

Nincsenek érintett egyéb kiemelt fajok. 
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(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A védett, értékes természeti területek közé ékelődő szántók esetében a legnagyobb veszélyt az 
intenzív művelés során a földekre kijuttatott műtrágya és a különböző növényvédőszerek 
használata jelenti. A vegyszerek használata a legkörültekintőbb alkalmazás esetén is a 
környező területek szennyeződését okozhatja, akár közvetlenül (a peremterületeken), akár 
közvetve a talajvíz és a felszíni vizek szennyeződésén keresztül. Természetvédelmi 
szempontból ezért hosszú távú célként a szántók átalakítása, gyepesítése vagy honos fajokkal 
történő erdősítése lenne a megfelelő megoldás. Rövidtávú célként és a tájvédelmi körzeteken 
kívül elterülő szántók esetében a vegyszerhasználat minimalizálása a cél. Lehetőség szerint 
csak a biogazdálkodásban megengedett szerek használandók, a tápanyagpótlást pedig szerves 
trágyával javasolt megoldani. Törekedni kell a talaj kíméletére. A túlságosan nagy parcellák 
kialakítása nem előnyös, a peremterületeken természetvédelmi és talajvédelmi szempontból és 
a kártevők elleni védekezésként is előnyös és fontos a fás-cserjés mezsgyék kialakítása. 
Javasolt az inváziós fajok megtelepedésének és terjedésének megelőzése. A felhagyott vagy 
átalakított szántók esetében javasolt a művelési ágat a kialakult állapotnak megfelelően 
gyepre vagy erdőre (fásított területre) változtatni. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

 
b) Javasolt előírások: 

Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

SZ01 
Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés nem 
megengedett.  

SZ04 
Pillangósok esetén természetkímélő kaszálás és 
vadriasztó lánc használata. 

 

SZ07 

Fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, 
fiókáinak megtalálása esetén a betakarítás, illetve 
kaszálás azonnali felfüggesztése, majd haladéktalanul a 
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság 
értesítése. A gazdálkodó értesítésétől számított 3 
munkanapon belül az igazgatóság tájékoztatja a 
gazdálkodót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó 
feltételekről. Amennyiben a megadott határidőn belül 
nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a 
többi előírás figyelembevételével folytatható. 
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Kód Előírás-javaslat Megjegyzés 

SZ15 

A parcella szélein legalább 6 m széles növényvédőszer 
mentes táblaszegély elhagyása, a táblaszegélyben 
szükség esetén mechanikai gyomirtás végzése. 

 

SZ19 
Kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédő 
szerek alkalmazása engedélyezett. 

 

SZ20 
Kártevők elleni védekezés kizárólag szelektív szerekkel 
lehetséges. 

 

SZ21 
Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-
utánpótlás nem megengedett. 

 

SZ22 
Rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek nem 
alkalmazhatók. 

 

SZ24 
Totális gyomirtó szerek használata nem engedélyezhető 
a területen. 

 

SZ25 Rovarölő szerek nem alkalmazhatók.  

SZ43 
Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény nem 
telepíthető. 

 

SZ52 
Szántó füves élőhellyé alakítása gyeptelepítéssel, a 
megjelenő inváziós növényfajok irtása. 

 

SZ56 
Mezőgazdasági földterület első erdősítése, őshonos 
fafajokkal, támogatható. 

 

SZ63 
Tájidegen fűmagkeverékkel történő vetés nem 
megengedett. 

 

 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

Élőhelyfejlesztési célként fogalmazható meg a gyepesítés és/vagy erdősítés táj és 
termőhelyhonos fajokkal. Hosszabb távon ezek a szántó területek közösségi jelentőségű 
élőhelytípusokká alakulhatnak és közösségi jelentőségű fajok élőhelyévé válhatnak. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

A vegyszerek használata a legkörültekintőbb alkalmazás esetén is a környező területek 
szennyeződését okozhatja akár közvetlenül, akár a talajvíz szennyeződésén keresztül. Ez 
legnagyobb veszélyt a vízi ökoszisztémákra és a környező területek gerinctelen faunájára 
jelent, valamint ezeken keresztül a táplálékláncba kerülve további vízi szervezetekkel és 
gerinctelenekkel táplálkozó állatfajokra is kockázatot hordoz. A kezelési egység jelentősége 
természetvédelmi szempontból másodlagos, a kezelési javaslatok célja az 
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élőhelyrehabilitáción kívül csupán a környező területek lehető legkisebb mértékű zavarásának 
biztosítása lehet. 

 

 

 

 

10. Kezelési egység: Bolygatott területek (utak, vasút, telephelyek stb.) 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-10 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Ebbe a kezelés egységbe soroltuk azokat a területeket, melyek legjellemzőbb tulajdonsága az 
ember általi zavarás, az intenzív területhasználat, és az ennek nyomán kialakult jelentős 
mértékű degradáció. Természetvédelmi szempontból értéktelen területek. Ide tartoznak az 
ember által használt és átalakított külterületek, burkolt területek, utak, vasutak, tanyák, 
épületek, építmények, telephelyek és zavart környezetük. 

 

 
(c) Kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 Érintett Á-NÉR élőhelyek: 

U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók; 

U10 – Tanyák, családi gazdaságok; 

U11 – Út- és vasúthálózat. 

 Érintett Natura 2000 élőhelyek: 

Nincsenek érintett Natura 2000 élőhelyek. 

 Érintett közösségi jelentőségű fajok: 

Nincsenek érintett közösségi jelentőségű fajok. 

 Érintett, egyéb kiemelt fajok: 

Nincsenek érintett egyéb kiemelt fajok. 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

A területet érintő infrastrukturális elemek és gazdasági létesítmények esetleges fejlesztése 
során minden esetben egyedi eljárás és a természetvédelmi kezelővel való előzetes egyeztetés 
szükséges. Törekedni kell arra, hogy az üzemelés vagy az esetleges karbantartási munkák, 
felújítások során a bolygatott területek ne növekedjenek, további degradáció ne jelentkezzen, 
az esetleges gyomosodást vissza kell szorítani. Lehetőség szerint kerülni kell a 
vegyszerhasználatot, a környezetre veszélyes szerek és technológiák alkalmazását.  
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(e) Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-
javaslatok: 

a) Kötelezően betartandó előírások: 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről. 

- 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről. 

 
b) Javasolt előírások: 

A kezelési egységre nem fogalmazunk meg előírás javaslatokat, mivel természetvédelmi 
célú kezelésük (a rekultiváción kívül) nem értelmezhető.  

 
(f) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

Mesterséges létesítmények felhagyása esetén javasolt a területük rekultivációja, a környező 
természetes vegetációba és a tájba illeszkedő területhelyreállítás. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok: 

Az általános részben foglaltakon túl nem kerülnek megfogalmazásra. 
 
(h) A kezelési javaslatok indoklása: 

Természetvédelmi kezelésük nem értelmezhető, a területhasználat során természetvédelmi 
szempontból egyedüli lényeges szempont a területek olyan módon való használata, hogy az a 
környező értékes élőhelyekre ne legyen negatív hatással.   
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3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés 

 
Az élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatokat valamennyi kezelési egységnél 
külön tárgyaltuk (KE1-KE6, KE8-KE10). A terület legértékesebb élőhelyei a vízellátottságtól 
erősen függő élőhelyek, ezért általában a vízháztartás javítását vagy helyreállítását célzó 
beavatkozások az elsődleges élőhelyrekontsrukciós és élőhelyfejlesztési feladatok. 
 
 
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések 

 
A fejezet a területen előforduló Natura 2000 fajok védelme érdekében javasolt intézkedéseket 
foglalja össze, a terület más védett és fokozottan védett fajaira jelen munka nem tér ki. Az 
egyes fajokkal kapcsolatosan a fajvédelmi intézkedések túlnyomó részben élőhelykezelési 
jellegűek, így beépültek a kezelési egységekre megfogalmazott javaslatok közé. 
 

 vöröshasú unka (Bombina bombina) 
Előfordul a rendszeres vízborítású élőhelyektől egésszen az állandó- és időszakos vizű 
pocsolyákig. A fajt leginkább veszélyeztető tényező a vizes élőhelyek megszűnése, 
átalakítása, a vizek szennyezése. Ezen tényezők fajvédelmi szempontból elkerülendők. A 
vizes élőhelyek helyreállítását célzó programok javítják a faj életfeltételeit, hozzájárulnak 
populációik növekedéséhez. A hidrológiaia viszonyok, mikroélőhelyek (pocsolyák, 
vízállásos, lassan kiszáradó mélyedések) megőrzése kulcsfontosságú e faj szempontjából. 
 

 skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 
Hasonlóan a nagy szarvasbogárhoz, e faj védelmét is elsősorban a tenyészhelyek biztosítása 
szolgálja. Ennek érdekében elegendő mennyiségű (a jogszabályban meghatározot 5m3/ha 
mennyiség akár többszöröse) lábon álló és holt faanyag folyamatos biztosítása javasolt. A 
holtfák folyamatos jelenlétéhez fontos a többkorú erdők kialakítása, mert az idős fák 
pusztulása biztosítja a megfelelő élőhelyeket a faj számára. Ezért is kell ügyelni a kezelt 
erdőkben a hagyásfák és tanúfák megőrzésére. Lékek kialakítása az erdőkben előnyös a 
szaproxilofág fajok számára.  
 

 mocsári teknős (Emys orbicularis) 
Magyarország egyetlen őshonos teknőse. Élőhelyei a lassú folyású folyó- vagy állóvizek. A 
fajt leginkább veszélyeztető tényező a vizes élőhelyek megszűnése, átalaktása, a vizek 
szennyezés. A hazai hobbi terrarisztikai kultúrából sok egzotikus állat kerül a városok, falvak 
közelében található felszíni vizekbe. Leggyakrabban a vörösfülű ékszerteknős (Trachemys 
scripta elegans), sárgafülű ékszerteknős (Trachemys scripta scripta), kínai lágyhéjúteknős 
(Pelodiscus sinensis), keselyűteknős (Macrochelys temmincki) kerültek elő hazai vizekből. 
Ezen fajok a tojásrakó-, napozó helyekért valamint a táplálék szerzésben való küzdelemben 
versenytársai az őshonos mocsári teknősnek. A tojások, a frissen kelt és fiatal példányok 
gyakran esnek áldozatul a rókáknak, kutyáknak és ragadozó madaraknak. A vízhez közeli 
mezőgazdasági területen a fészkek kiszántása is komoly problémákat okoz. E faj 
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megóvásához nem elég a vizes élőhelyek védelme, szükséges a tojásrakó helyek 
zavartalanságának biztosítása is. 
 

 díszes tarkalepke (Euphydryas aurinia) 
Állománya Nyugat- és Közép-Európában radikálisan lecsökkent az elmúlt időszakban. A 
díszes tarkalepke helyhez kötött, bonyolult életciklusú faj, a párzás, a peterakás, a fiatal 
hernyók táplálkozása az erdő szegélyéhez kötődik, ezért fontos az erdőszegélyek megfelelő 
védelme a faj fennmaradása szempontjából. Veszélyeztető tényezői között első helyen a faj 
számára megfelelő erdők kiirtását és ültetvény-szerű erdőkkel való helyettesítését kell 
említenünk. Jelentősen károsító hatású még a peszticidek használata, illetve az élőhelyek 
fragmentációja, izolációja, valamint a vízelvezetés, lecsapolás (melioráció). A faj 
megőrzésének leglényegesebb követelménye az élőhelyek megőrzése, lehetőleg táj-szintű 
léptékben, mert csak ez kompenzálja a fajra jellemző erős, természetes populáció-
ingadozásokat, amelyek a faj összetett és bonyolult életciklusából következnek. Nagyon 
lényeges továbbá a természetszerű erdőszegélyek kialakítása, különösen déli-délkeleti 
kitettségben, bennük a gazdag lágyszárú- és cserjeszint megőrzése. 
 

 szarvasbogár (Lucanus cervus) 
A nagy szarvasbogár védelmét elsősorban a tenyészhelyek biztosítása szolgálja. Ennek 
érdekében kerülni javasolt az őshonos (elsősorban tölgy) tuskók és holtfák eltávolítását. 
Fontos, hogy az erdőkben legyen elég idős fa, főleg tölgy, amelyek gyökérzete részben már 
pusztulásnak indult. A lárvák a föld alatt fejlődnek, e miatt a vaddisznó állomány nagy 
károkat tud okozni a szarvasbogár populációkban, ritkításuk elősegíti a szarvasbogár 
állományok erősödését.  
 

 európai vidra (Lutra lutra) 
Magyarországon a vidraállomány az utóbbi évtizedekben megerősödött, szinte minden 
alkalmas élőhelyen jelen van. Halpusztítása miatt a gazdasági hasznosítás alatt álló 
halastavak, horgászvizek üzemeltetői nem mindig látják szívesen.  Fontos a természetkímélő 
halgazdálkodást segítő támogatások rendszerének kidolgozása és bevezetése hosszú távú 
megőrzésükhöz.   
 

 nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
A faj magas talajvízszinttel rendelkező élőhelyet jelez, ahol a vízháztartás kiegyensúlyozott és 
nem szélsőséges. Csak ilyen helyen található nagy egyedszámú kora nyári nemzedéke, amely 
egyben sikeres áttelelést is jelez. A tavaszi zöldár utáni mesterséges árasztás vagy a nyári 
árvizek az egész állományt veszélyeztetik, mert a nyári nemzedék hernyói a víz alatt 
elpusztulnak. Az életterének lecsapolása, kiszárítása a faj eltűnéséhez vezet. Az élőhelyeinek 
legeltetése fontos, de csak sávosan vagy mozaikosan. A terület kaszálása kerülendő, ha ez 
nem megoldható, akkor búvósávok hagyása szükséges, melyekben a telelésre készülő hernyók 
túlélhetnek. 
Az első kaszálást legkorábban június első felére javasolt időzíteni, mert a nagy tűzlepke 
rajzása ekkorra már jórész lezajlik (és a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
tápnövényének az őszi vérfűnek (Sanguisorba officinalis) még van ideje az utóbbi lepkefaj 
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július végi-augusztus eleji rajzására virágot hozni). A második kaszálást augusztus 15 után 
javasolt elvégezni. A kaszálatlanul hagyott búvósávokat és/vagy a legelésből kizárt foltokat 
minden évben más helyen kell kijelölni. Fontos, hogy ezekben a foltokban legyenek vérfüves 
részek és sóska fajok, melyek a nagy tűzlepkének és a vérfű hangyaboglárkának tápnövényei. 
 

 vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
A fajt leginkább veszélyeztető tényező a nedves élőhelyek megszűnése, átalakítása 
(lecsapolások, folyószabályozások, vizes élőhelyek átalakítása), valamint a túllegeltetés és a 
nem megfelelően időzített kaszálás, amely tápnövényét eltünteti. A faj kizárólag olyan 
helyeken fordul elő, ahol őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) állományok találhatók. Ilyen 
üde rétek a tervezési területen, több helyen is találhatók. Az elgyomosodás, elcserjésedés, 
későn végzett első kaszálás, illetve a hangyakólóniákat veszélyeztető nehézgépek mozgása, 
tömörítési földmunkák végzése jelentős mértékben veszélyezteti az állományt. Egy rosszul 
időzített kaszálás miatt, akár egy nagyobb állomány is eltűnhet egy területről, ugyanis a 
lepkék nem találnak a rajzási idő alatt peterakásra alkalmas vérfű virágzatot. A populáció 
fennmaradásához szükséges az élőhelyek jól ütemezett kaszálása, hogy az inváziós fajok – 
mint például az aranyvessző fajok (Solidago spp.) – terjedésével ne alakuljon át a vegetáció és 
a talaj mikroklímája. Ez nem csak a tápnövényét, hanem a fejlődéséhez szükséges 
hangyagazda eltűnéséhez is vezethet. A hernyók kezdeti fejlődési szakaszai alatt ne történjen 
kaszálás, hogy a virágzó őszi vérfű állomány biztosítva legyen. A legmegfelelőbb idő a késő 
májusi – kora júniusi első, és a szeptember közepi második sarjúkaszálás. A kaszált területen 
10-15% búvósávot javasolt hagyni, ez a rosszul időzített kaszálások esetén is elegendő 
nektárforrást biztosít. 
 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

A tervezés alapját jelentő élőhelytérképezés 2018-ban készült el. A jövőbeni kutatások célja a 
területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok állományváltozásának követése. 
A közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedésének monitorozására javasoljuk a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) protokoll szerinti élőhelytérképezés elvégzését 
10-15 évente. Javasolt a jelölő élőhelyek állományainak állapotát is 1-1 mintavételi helyen 
monitorozni, erre alkalmas módszer az NBmR közösségi jelentőségű élőhelyekre kidolgozott 
módszertana. Az özönnövényekre vonatkozó felmérést (az élőhelytérképezéshez 
kapcsolódóan), szintén NBmR szerint, az élőhelytérképezéshez kapcsolódóan, 10-15 évente 
javasolt elvégezni. A NBmR keretében nappali lepke monitoring folyik a területen. A bogarak 
közül a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a lepkék közül a 
nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), a díszes tarkalepke (Euphydryas matura) és a vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) monitorozását javasolt 6 évente elvégezni. A nagy 
hőscincér (Cerambyx cerdo) esetében az imágók mellett a kirepülő nyílások alapján is 
javasolt monitorozni. Ezen fajok esetén a jelenlét-hiány adatok felvétele mellett a potenciális 
élőhelyek alkalmasságának monitorozása javasolható. A fenti fajok monitoring vizsgálata 
lehetőség szerint terjedjen ki a veszélyeztető tényezők vizsgálatára is. Az erdőlakó 
denevérközösségek vizsgálatát a tervezési területen minimum 5 évente javasolt elvégezni. 
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3.2.5. Mellékletek 

Térképek: 
1. A Nyugat-Dráva-sík kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (HUDD20062) 
áttekintő térképe 
2. A Nyugat-Dráva-sík kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (HUDD20062) 
kezelési egységeinek térképe 
 
 
Táblázat: 
A Nyugat-Dráva-sík kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (HUDD20062) 
kezelési egységeihez tartozó földrészletek és erdőrészletek összesítő táblázata. 
(A földrészletek és erdőrészletek leválogatása térinformatikai programmal történt. A kezelési egységek nem 
követnek telekhatárokat, a leválogatás során minimális átfedés esetén is a kezelési egységhez tartozóként jelenik 
meg minden helyrajzi szám.)  
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

1 
Természetszerű 
erdők 

1465 

Bélavár 072/, 073/, 074/2, 076/, 081/2, 082/2, 
083/2a, 083/2b, Berzence 0186/a, 0186/b, 
0187/, 0188/1, 0246/1a, 0253/, 0260/, 0280/7c, 
0280/7d, 0280/7f, 0281/, 0282/a, 0282/b, 
0282/c, 0282/d, 0282/f, 0282/g, 0285/1, 0285/3, 
0286/1b, 0287/, 0288/, 0289/, 0290/a, 0290/b, 
0291/, 0292/, 0293/a, 0293/b, 0294/, 0296/a, 
0296/b, 0303/b, Csurgó 0307/3, 0348/1, 0348/4, 
0349/, 0352/, 0353/a, 0353/b, 0353/c, 0353/d, 
0353/f, 0353/g, 0356/, 0357/a, 0357/b, 0359/, 
0360/, 0361/, 0362/, 0363/a, 0364/, 0365/1, 
0365/2, 0365/3, 0366/, 0367/, 0368/, 0369/a, 
0369/b, 0370/, 0371/a, 0371/b, 0372/, 0373/1, 
0380/, 0386/1, 0386/2, 0387/, 0388/2a, 0388/2b, 
0388/3, 0388/5, 0388/6, 0389/, 0390/, 0391/1, 
0391/2, 0392/, 0393/, 0394/1, 0394/2, 0395/, 
0413/1, 0413/2, 0414/, 0415/, 0420/, 0424/, 
0426/, 0429/, 0430/2, 0430/4, 0430/5, 0430/6, 
0430/7, 0430/8, 0431/, 0432/, 0433/1, 0433/2, 
0433/3, 0433/4, 0433/5, 0434/, 0435/a, 0435/b, 
0435/c, 0436/, 0437/3, 0437/4a, 0437/4b, 
0437/5, 0437/6, 0437/7a, 0437/7b, 0438/, 0439/, 
0440/, 0441/a, 0441/b, 0441/c, 0442/2, 0442/3, 
0442/4a, 0442/4b, 0442/4c, 0442/4d, 0442/5, 
0442/6a, 0442/6b, 0442/6c, 0443/, 0444/, 
0445/1, 0445/2, 0445/3, 0446/, 0447/a, 0447/b, 

Bélavár 19C, 19S, 19T, 19TN 1, 19TN 2, 19U, 
19Z, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, Berzence 10B, 
10C, 10D, 10K, 10L, 10M, 11C, 11D, 11G, 13B, 
13C, 13D, 13F, 13G, 13H, 13I, 13J, 13K, 13NY, 
13TN 2, 13TN 3, 14B, 14C, 14D, 14F, 14G, 
14H, 14I, 14J, 14K, 14NY 1, 14NY 2, 15A, 15B, 
15C, 15D, 15E, 15F, 15J, 15K, 15NY 1, 16R, 
17G, 17NY 2, 17TN 4, 26M, 26N, Csurgó 24A, 
24B, 24C, 24D, 24E, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 
25F, 25G, 25H, 25I, 25J, 25K, 25L, 25M, 25N, 
25O, 25P, 25Q, 25R, 25S, 25T, 25TN 1, 25TN 2, 
25TN 3, 25TN 4, 25TN 5, 25TN 7, 25U, 26A, 
26B, 26C, 26D, 26F, 26H, 26I, 26J, 26L, 26M, 
26N, 26O, 26P, 26Q, 26R, 26S, 26TN 1, 26TN 
2, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 
27I, 27J, 27TN 1, 27TN 2, 27TN 3, 27TN 4, 
28C, 28D, 28G, 28H, 28I, 28TN, 29A, 29B, 
29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 29K, 
29L, 29TN 1, 29TN 2, 29TN 3, 2A, 2B, 2C, 2D, 
2E, 2F, 2G, 2TI, 30C, 30J, 31A, 31B, 31I, 31K, 
31L, 32B, 32TN, 33A, 33B, 33C, 33CE 1, 33CE 
2, 33CE 3, 33D, 33E, 33G, 33H, 33VF, 3A, 3B, 
3C, 3D, 3F, 3TN 1, 3TN 2, 3VI, 4A, 4B, 4C, 4D, 
4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4TN 1, 4TN 2, 4TN 
3, 4TN 4, 4ÚT 1, 4ÚT 2, 4VI, Gyékényes 10A, 
10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10NY 1, 10NY 2, 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0447/c, 0447/d, 0448/, 0450/2c, 0450/2d, 
0450/3, 0450/5, 0450/6, 0450/7, 0451/, 0452/1, 
0453/, 0454/, Gyékényes 0132/, 0133/, 0134/1, 
0134/5, 0135/, 0136/1, 0139/a, 0139/b, 0140/8a, 
0140/8b, 0141/1, 0141/2, 0142/2, 0142/3, 
0142/4, 0142/5, 0143/1, 0143/2, 0144/5, 
0145/1b, 0145/1d, 0145/2a, 0145/2b, 0145/2c, 
0146/, 0154/, 0155/, 0156/, 0160/2, 0160/3, 
0160/4, 0160/5, 0160/6, 0161/, 0162/3, 0162/5, 
0162/8, 0167/, 0168/1c, 0168/1d, 0168/2, 
0168/4, 0174/2a, 0174/2b, 0174/2c, 0175/, 
0176/, 0177/, 0178/14b, 0178/14c, 0178/14d, 
0178/1a, 0178/1b, 0178/2, 0178/5, 0180/1, 
0180/2, 0245/2, Porrogszentkirály 0100/3, 
0102/, 0103/1, 0103/2, 0104/, 0105/, 076/, 
077/1, 077/2, 077/3, 078/a, 078/b, 078/c, 078/d, 
079/, 080/2, 080/3, 080/4, 080/5a, 080/5b, 
080/6, 082/b, 090/1, 090/2, 090/3, 
Somogyudvarhely 0104/2a, 0104/2c, 0104/2g, 
0105/, 0106/a, 0106/b, 041/, 043/4, 043/5, 047/a, 
052/, 054/a, 054/b, 054/c, 082/, 083/1, 083/2, 
083/3, 083/4, 084/, 085/, 086/1, 087/2 

10NY 3, 10TN, 10ÚT, 11B, 11C, 11D, 11E, 
11F, 11G, 11I, 11J, 11NY, 12A, 12B, 12C, 12D, 
12E, 12F, 12H, 12NY, 12ÚT, 13A, 13B, 13C, 
13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13NY, 13ÚT, 
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 
1NY 1, 1NY 2, 1ÚT, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 
24G, 24H, 24I, 24J, 24K, 24L, 24M, 24N, 24O, 
24P, 24Q, 24R, 24S, 24T, 24TN 1, 24TN 2, 24U, 
24V, 24W, 27B, 27ÚT, 28B, 28C, 28D, 28E, 
28F, 28G, 28H, 28NY, 28R, 29A, 29B, 29D, 
29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 29K, 29L, 29M, 
29N, 29O, 29P, 29Q, 29S, 29TN 1, 29TN 2, 2A, 
2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 
2N, 2NY, 2TN, 2ÚT, 30F, 30G, 30K, 30Q, 30T, 
30U, 31A, 31B, 31C, 31D, 31H, 31I, 31J, 31K, 
31L, 31NY 1, 31NY 2, 31NY 3, 31V, 31W, 3A, 
3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3NY 1, 3NY 2, 4A, 4B, 4C, 
4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4NY, 4ÚT, 5A, 5B, 
5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5NY, 5TN, 6A, 
6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6NY, 6ÚT, 7A, 7B, 7C, 7D, 
7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7NY, 
7O, 7P, 7ÚT, 8A, 8B, 8C, 8D, 8F, 8G, 8NY, 
8TN, 8ÚT, 8VI, 9A, 9B, 9C, 9E, 9F, 9I, 9NY 1, 
Porrogszentkirály 11A, 11B, 11C, 11D, 15A, 
15B, 15C, 15D, 15F, 15G, 15H, 15NY, 16A, 
16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 19A, 19B, 19C, 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

19D, 19E, 19F, 19G, 5A, 6E, 6F, 
Somogyudvarhely 34A, 34J, 35L, 36F, 37A, 
37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37NY, 38A, 38B, 
38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 
38L, 38M, 38NY, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 
39F, 39G, 39H, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N, 
39NY, 39TN 1, 39TN 2, 40A, 40B, 40C, 40D, 
40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40J, 40NY 

2 

Tájidegen 
fajokkal 
fertőzött, 
és/vagy alacsony 
természetességi 
értékű honos 
fafajú jellegtelen 
és/vagy fiatal 
faültetvények 

1255 

Bélavár 0100/, 0101/, 0175/1a, 043/1b, 043/3, 
063/1, 063/2a, 063/2b, 064/, 066/1a, 066/2, 067/, 
068/1, 071/, 072/, 074/1b, 076/, 077/, 078/, 079/, 
080/, 081/1, 081/2, 082/1, 082/2, 082/3, 083/2a, 
083/2b, 083/2c, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7, 
084/1, 084/2, 086/, 087/, 088/, 090/, 091/, 092/, 
093/1, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 095/, 
096/, 097/, 098/, 099/1, 099/2, Berzence 0147/, 
0148/, 0149/a, 0153/, 0154/, 0155/1, 0155/2, 
0155/3, 0155/4, 0155/5, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 
0156/2, 0158/, 0160/a, 0161/1, 0162/a, 0178/1, 
0178/2, 0179/2, 0179/3, 0179/4, 0180/a, 0181/, 
0182/, 0183/a, 0183/b, 0183/c, 0184/, 0185/, 
0186/a, 0186/b, 0187/, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 
0189/1a, 0189/8a, 0189/8b, 0189/8c, 0189/8d, 
0190/, 0191/, 0197/a, 0197/b, 0218/, 0219/, 
0220/a, 0220/f, 0220/g, 0221/, 0222/1, 0246/10, 
0246/11, 0246/12a, 0246/12b, 0246/12c, 

Bélavár 10A, 10C, 18A, 18B, 18C, 18E, 18F, 
18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 
18NY, 18O, 18P, 18Q, 18R, 19A, 19B, 19C, 
19CE, 19D, 19E, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 
19M, 19N, 19NY, 19O, 19Q, 19R, 19S, 19T, 
19TN 1, 19TN 2, 19TN 3, 19TN 4, 19TN 5, 
19TN 6, 19TN 7, 19TN 8, 19TN 9, 19U, 19W, 
19X, 19Z, 24A, 24B, 24F, 24G, 24H, 24I, 24J, 
24NY 2, Berzence 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 
10F, 10G, 10H, 10I, 10K, 10L, 10M, 10N, 10O, 
11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11NY, 13A, 
13B, 13K, 13NY, 14A, 14B, 14C, 14E, 14G, 
14NY 1, 14NY 2, 15A, 15C, 15D, 15F, 15G, 
15H, 15M, 15NY 1, 15NY 2, 15NY 3, 15NY 4, 
15NY 5, 15NY 6, 15NY 7, 15NY 8, 16A, 16B, 
16C, 16D, 16E, 16I, 16J, 16K, 16L, 16M, 16N, 
16NY 1, 16O, 16S, 16T, 17A, 17B, 17C, 17D, 
17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17NY 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0246/1a, 0246/1d, 0249/6a, 0249/6b, 0250/, 
0251/1, 0251/2, 0252/, 0253/, 0254/, 0255/, 
0256/a, 0256/b, 0258/, 0259/, 0260/, 0261/, 
0262/a, 0262/b, 0262/c, 0279/, 0280/1, 0280/2, 
0280/3, 0280/4, 0280/5, 0280/6, 0280/7a, 
0280/7b, 0280/7c, 0280/7d, 0280/7f, 0281/, 
0282/a, 0282/b, 0282/c, 0282/d, 0282/f, 0282/g, 
0283/, 0284/, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0285/4, 
0285/5, 0285/6, 0286/1b, 0286/3, 0286/4, 
0286/5, 0286/6, 0287/, 0288/, 0292/, 0293/b, 
0294/, 0295/, 0297/, 0299/3a, 0299/3c, 0299/3d, 
0299/3f, 0299/3g, 0299/3h, 0300/, 0301/, 0302/, 
0303/a, 0303/b, 0304/, 0305/a, 0305/b, 0305/c, 
0305/d, 0305/g, 0305/h, 0305/j, 0305/k, 04/, 
Csurgó 0307/3, 0308/, 0309/, 0310/, 0311/, 
0312/, 0313/1, 0313/2, 0315/, 0316/5, 0316/8a, 
0321/16, 0321/19, 0321/20, 0321/6, 0322/, 
0340/33, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0345/1, 
0345/2, 0348/1, 0348/14, 0348/15, 0348/16, 
0348/3, 0348/4, 0348/5, 0348/7, 0348/8, 0350/, 
0351/a, 0351/b, 0352/, 0353/b, 0353/c, 0353/d, 
0353/f, 0353/g, 0354/, 0355/, 0356/, 0357/a, 
0357/b, 0361/, 0362/, 0363/a, 0363/b, 0364/, 
0365/1, 0365/2, 0365/3, 0368/, 0369/a, 0369/b, 
0370/, 0371/a, 0372/, 0373/1, 0374/3, 0374/8, 
0380/, 0385/1b, 0386/1, 0386/2, 0394/1, 0394/2, 

1, 17NY 2, 17TN 1, 17TN 2, 17TN 3, 17TN 4, 
22A, 22D, 26B, 26C, 26D, 26E, 26J, 26K, 26M, 
26N, Csurgó 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 
25A, 25B, 25D, 25I, 25J, 25K, 25M, 25N, 25O, 
25P, 25TN 1, 26G, 26K, 26L, 26M, 26R, 27A, 
27C, 27D, 27G, 27H, 27TN 1, 27TN 4, 28B, 
28C, 28D, 28H, 28I, 28TN, 29B, 29G, 30B, 30C, 
30CE, 30D, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 
30N, 30O, 30Q, 30R, 30S, 31A, 31B, 31C, 31D, 
31F, 31G, 31I, 31K, 31L, 31M, 31N, 32A, 
32TN, 33C, 33CE 3, 33D, 33E, 33F, 33VF, 
Gyékényes 10A, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 
10NY 1, 10NY 2, 10NY 3, 10NY 4, 10TN, 
10ÚT, 11A, 11B, 11C, 11D, 11F, 11G, 11H, 11I, 
11J, 11NY, 12A, 12NY, 13A, 13B, 13C, 13D, 
13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13NY, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1J, 1K, 1L, 1NY 1, 1NY 2, 1ÚT, 21H, 21P, 
24B, 24E, 24F, 24H, 24L, 24N, 24P, 24R, 24S, 
24TN 1, 24U, 24V, 24W, 27A, 27B, 27C, 27ÚT, 
28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28H, 28I, 28J, 28NY, 
28R, 29D, 29E, 29F, 29Q, 2F, 2N, 2NY, 30A, 
30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 
30K, 30P, 30Q, 30R, 30S, 30T, 31A, 31B, 31C, 
31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31J, 31K, 31L, 31NY 
1, 31NY 2, 31NY 3, 31V, 31W, 3B, 3C, 3D, 
3NY 1, 3NY 2, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4I, 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0395/, 0413/1, 0413/2, 0415/, 0419/, 0420/, 
0421/, 0423/, 0424/, 0425/, 0426/, 0427/, 
0428/a, 0429/, 0430/2, 0430/4, 0430/5, 0430/6, 
0430/7, 0430/8, 0431/, 0432/, 0446/, 0447/b, 
0447/d, 0450/1, 0450/2a, 0450/2b, 0450/2c, 
0450/2d, 0450/3, 0452/1, Gyékényes 0132/, 
0133/, 0134/1, 0134/3, 0134/4, 0134/5, 0135/, 
0136/1, 0137/, 0139/a, 0140/8a, 0141/2, 0142/2, 
0142/3, 0142/4, 0142/5, 0143/1, 0143/2, 0144/5, 
0145/1a, 0145/1b, 0145/1c, 0145/1d, 0145/2a, 
0145/2b, 0145/2c, 0146/, 0148/, 0149/24, 0151/, 
0152/, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0154/, 0155/, 
0156/, 0157/, 0158/, 0160/3, 0160/4, 0160/6, 
0161/, 0162/3, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 
0167/, 0168/1c, 0168/2, 0168/4, 0174/1a, 
0174/1b, 0174/1c, 0174/1d, 0174/2a, 0174/2b, 
0178/14b, 0178/1a, 0178/2, 0178/5, 0180/2, 
0181/, 0182/, 0216/10, 0216/8, 0216/9, 0245/2, 
Porrogszentkirály 0102/, 0103/1, 0103/2, 
0104/, 0105/, 061/2, 064/, 065/b, 075/, 076/, 
077/1, 077/2, 077/3, 079/, 080/2, 080/3, 080/4, 
080/5a, 080/5b, 080/6, 087/, Somogyudvarhely 
0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 
0101/1a, 0101/1b, 0101/1c, 0101/1d, 0101/1f, 
0101/2, 0102/, 0103/, 0104/2a, 0104/2b, 
0104/2c, 0104/2d, 0104/2f, 0104/2g, 0105/, 

4NY, 4ÚT, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 
5J, 5NY, 5TN, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6NY, 
6ÚT, 7B, 7C, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 
7M, 7N, 7NY, 7O, 7ÚT, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 
8F, 8G, 8NY, 8TN, 8ÚT, 9A, 9B, 9D, 9E, 9G, 
9H, 9I, 9NY 1, 9NY 2, 9ÚT, Porrogszentkirály 
11B, 11C, 11D, 11F, 15A, 15B, 15C, 15D, 15F, 
15H, 15NY, 16D, 16G, 19A, 19B, 19C, 5A, 
Somogyudvarhely 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 
28F, 28G, 28H, 28NY 1, 28NY 2, 28VF, 29A, 
29B, 29CE, 29L, 29R, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 
34G, 34H, 34I, 34NY 1, 34TN, 35A, 35B, 35C, 
35CE 2, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35I, 35L, 
35Q, 35W, 36A, 36B, 36C, 36F, 37NY, 38E, 
38F, 38G, 38H, 38J, 38K, 38NY, 39B, 39C, 
39D, 39E, 39F, 39H, 39I, 39K, 39NY, 39TN 1, 
40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40NY, 
41C 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0106/a, 0106/b, 0107/, 0108/a, 0108/b, 0108/c, 
0109/, 0110/a, 0110/b, 0110/c, 0111/1, 0111/2, 
0111/3, 0112/1a, 0112/1b, 0112/2, 0113/, 
0114/a, 0114/b, 0114/c, 0114/d, 0114/f, 0115/a, 
0115/b, 0116/, 0117/a, 0117/b, 0118/, 0119/a, 
0119/b, 0119/c, 0119/d, 0119/f, 0119/g, 0121/, 
0122/, 0123/a, 0123/b, 0124/, 0125/a, 0125/c, 
0126/, 0127/a, 0127/b, 0128/, 0129/, 0130/, 
033/1d, 033/2, 034/1, 034/2, 035/, 036/4, 036/5, 
037/, 038/, 039/, 040/a, 040/b, 040/c, 040/d, 
040/f, 041/, 042/, 043/4, 043/5, 046/18, 047/a, 
047/b, 048/, 049/, 050/, 051/1a, 051/2, 055/, 
056/, 057/, 058/, 059/, 061/, 069/22b, 069/22c, 
069/22d, 071/, 074/a, 074/b, 074/c, 075/, 076/1, 
081/, 082/, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 084/, 
086/1, 088/3, 090/, 091/, 092/, 093/, 094/, 098/, 
099/ 

3 
Tájidegen 
ültetvények 

98,25 

Bélavár 0100/, 0101/, 076/, 093/1, 093/5, 093/6, 
094/, 095/, 096/, 097/, 098/, 099/1, 099/2, 
Berzence 0147/, 0149/a, 0158/, 0249/6a, 
0280/1, 0280/2, 0280/7c, Gyékényes 0132/, 
0134/5, 0135/, 0145/1a, 0145/1b, 0145/1c, 
0145/2a, 0145/2c, 0146/, 0147/, 0148/, 
Porrogszentkirály 077/1, Somogyudvarhely 
0100/1, 0100/3, 0100/5, 0103/, 0104/1, 0104/2a, 
0104/2b, 0130/, 033/1b, 033/1d, 033/2, 034/1, 

Bélavár 10A, 10C, 18B, 18F, 18G, 18I, 18N, 
18NY, 18O, 19F, 19G, 19H, 19J, 19K, 19N, 
19TN 7, 19U, 24F, 24G, 24H, 24I, 24J, 24NY 2, 
Berzence 10D, 10E, 22A, Gyékényes 13B, 13H, 
13NY, 27A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30I, 30J, 30P, 
30R, 30S, 9ÚT, Somogyudvarhely 29B, 34A, 
34B, 34G, 34I, 34J, 34K, 34NY 1, 34NY 2, 35A, 
35B, 35C, 35F, 35L, 35Q, 35W, 38H, 38NY, 
39L, 39M, 39N, 39NY, 40B, 40C, 40F, 40NY 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

036/1, 036/2, 036/3, 037/, 038/, 041/, 042/, 
043/4, 046/18, 047/a, 051/1a, 051/1b, 051/2, 
051/3, 052/, 054/a, 083/1, 083/2, 083/3 

4 
Jó 
természetességű 
gyepek 

935 

Bélavár 0175/1a, 076/, 077/, 078/, 080/, 081/1, 
082/3, 083/2a, 083/2b, 083/4, 083/6, 083/7, 
084/1, 084/2, 086/, 088/, 089/, 090/, 091/, 092/, 
093/1, Berzence 0147/, 0148/, 0149/a, 0149/b, 
0151/a, 0151/b, 0152/, 0153/, 0155/1, 0155/2, 
0155/3, 0155/4, 0155/7, 0156/1, 0156/2, 0157/, 
0158/, 0159/10, 0159/11, 0159/13, 0159/14, 
0159/15, 0159/16, 0159/17, 0159/18, 0159/19, 
0159/20, 0159/21, 0159/22, 0159/23, 0159/24, 
0159/25, 0159/26, 0159/27, 0159/28, 0159/29, 
0159/31, 0159/4, 0159/5, 0159/6, 0159/7, 
0159/8, 0159/9, 0160/a, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 
0162/a, 0162/b, 0162/c, 0163/, 0164/, 0166/, 
0171/, 0175/10, 0175/11, 0175/12, 0175/13, 
0175/14, 0175/15, 0175/16, 0175/17, 0175/18, 
0175/19, 0175/2, 0175/20, 0175/21, 0175/3, 
0175/4, 0175/5, 0175/6, 0175/7, 0175/8, 0175/9, 
0177/1, 0177/2, 0177/3, 0177/4, 0177/5, 0178/1, 
0178/2, 0179/3, 0179/4, 0180/a, 0180/b, 0180/c, 
0181/, 0183/c, 0184/, 0189/8d, 0190/, 0191/, 
0197/a, 0217/, 0218/, 0219/, 0220/a, 0220/b, 
0220/c, 0220/d, 0246/12a, 0246/1a, 0299/3a, 

Bélavár 19CE, 19I, 19TN 2, 19TN 9, 19Z, 
Berzence 16N, 17B, 17D, 17H, 17J, 17L, 17NY 
2, 17TN 1, 22A, 26E, Csurgó 24F, 25D, 25I, 
25M, 25P, 26G, 26K, 26L, 26M, 26R, 28A, 28C, 
30CE, 30T, Porrogszentkirály 11F, 
Somogyudvarhely 29A, 34J, 35A, 35C, 35CE 2, 
35D, 35F, 35I, 35K, 35L, 35NY, 35W 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0299/3b, 0299/3c, 0299/3f, 0299/3g, 0299/3h, 
0300/, 0301/, 0304/, 0305/b, 0305/c, 0305/d, 
0305/f, 0305/g, 0305/k, Csurgó 0349/, 0350/, 
0351/a, 0351/b, 0352/, 0369/b, 0370/, 0372/, 
0373/1, 0374/17, 0374/8, 0374/9b, 0380/, 
0385/1b, 0386/1, 0386/2, 0420/, 0421/, 0422/, 
0423/, 0424/, 0429/, 0430/4, 0430/6, 0447/b, 
0447/d, 0448/, 0449/, 0450/1, 0450/2b, 0450/2c, 
0450/2d, 0450/3, 0451/, 0452/1, Gyékényes 
0151/, 0152/, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 
0153/8, 0160/5, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 
0167/, 0168/1c, 0168/4, 0169/, 0174/1a, 
0174/1c, 0174/2a, 0178/14a, 0178/14b, 0180/2, 
0182/, Porrogszentkirály 061/2, 061/3, 061/5, 
062/, 064/, 065/b, 074/, 078/a, 080/5a, 080/5b, 
081/, 082/a, 082/b, 084/1a, 084/1b, 084/1c, 085/, 
086/, 087/, 089/, 090/3, Somogyudvarhely 
0100/1, 0112/1a, 0112/1b, 0112/2, 0113/, 
0114/a, 0115/a, 0122/, 0124/, 0125/a, 0125/b, 
0125/c, 0126/, 0127/a, 0127/b, 0128/, 0129/, 
033/1d, 034/1, 035/, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 
036/5, 037/, 038/, 039/, 040/a, 040/b, 040/c, 
040/f, 041/, 042/, 043/4, 043/5, 047/a, 052/, 
053/, 054/a, 054/b, 055/, 069/22c, 074/a, 074/b, 
074/c 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

5 
Degradált 
gyepek és 
mezsgyék 

210,85 

Bélavár 0175/1a, 066/1a, 066/1b, 066/2, 067/, 
068/1, 068/2, 071/, 078/, 079/, 083/2a, 083/2b, 
083/2c, 093/1, 093/5, 094/, 095/, 099/1, 099/2, 
Berzence 0154/, 0156/2, 0157/, 0158/, 0159/1, 
0159/2, 0159/3, 0159/4, 0160/a, 0164/, 0165/, 
0166/, 0169/12, 0170/, 0183/b, 0217/, 0218/, 
0219/, 0220/a, 0220/c, 0246/1a, 0246/5, 0249/5, 
0249/6a, 0249/6b, 0250/, 0251/1, 0252/, 0253/, 
0262/a, 0262/b, 0262/c, 0279/, 0282/g, 0283/, 
0285/1, 0286/1a, 0286/1b, 0287/, 0293/b, 0294/, 
0296/a, 0296/b, 0297/, 0299/3a, 0299/3b, 
0299/3c, 0301/, 0303/a, 0303/b, 0305/b, 0305/d, 
0305/h, 0305/k, Csurgó 0345/1, 0348/1, 
0348/14, 0353/b, 0353/c, 0353/f, 0353/g, 0356/, 
0357/a, 0373/1, 0380/, 0385/1a, 0385/1b, 0427/, 
0428/a, 0442/4c, 0442/5, 0442/6a, 0442/6b, 
0444/, 0447/b, 0450/2b, 0450/2d, Gyékényes 
0136/1, 0144/5, 0145/1a, 0145/1b, 0145/1c, 
0145/2a, 0145/2c, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 
0153/8, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0162/5, 0162/6, 
0162/8, 0174/1c, 0174/1d, 0174/2a, 0174/2b, 
0178/14a, 0178/14b, 0178/14c, 0178/14d, 
0178/1b, 0178/2, 0180/2, Porrogszentkirály 
0102/, 077/1, 078/a, 078/b, 078/c, 089/, 090/2, 
090/3, Somogyudvarhely 0104/2f, 042/, 043/2, 
043/4, 047/a, 047/b, 050/, 051/1a, 051/1b, 051/2, 

Bélavár 10A, 10C, 18F, 18H, 18M, 18NY, 19C, 
19F, 19G, 19H, 19Z, 24A, 24NY 2, Berzence 
10K, 11B, 11C, 11G, 14C, 14D, 14NY 2, 15M, 
16NY 2, 16R, 16U, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 
17H, 17I, 17K, 17L, 17NY 1, 17NY 2, 17TN 2, 
17TN 3, Csurgó 26K, 28C, 28CE, 30C, 30I, 
33CE 3, 33E, 33NY, 33VF, Gyékényes24B, 
24C, 24D, 24L, 24N, 24O, 24P, 24TN 1, 24TN 
2, 30R, 30S, 9D, 9E, Porrogszentkirály 16B, 
Somogyudvarhely 28G, 28VF, 34A, 34B, 35K 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

052/, 054/b, 054/c, 054/f, 058/, 061/, 071/, 081/, 
082/ 

6 

Vizes élőhelyek 
(mocsaras, sásos, 
vizenyős 
területek) 

292 

Bélavár 076/, 078/, 079/, 080/, 081/1, 081/2, 
083/4, 083/6, 085/, 086/, 089/, 090/, 091/, 092/, 
093/1, Berzence 0151/a, 0151/b, 0152/, 0154/, 
0155/1, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 0156/2, 0160/a, 
0160/b, 0162/a, 0162/b, 0162/c, 0164/, 0166/, 
0170/, 0171/, 0175/10, 0175/11, 0175/12, 
0175/13, 0175/14, 0175/15, 0175/16, 0175/17, 
0175/18, 0175/19, 0175/20, 0175/21, 0175/4, 
0175/5, 0175/6, 0175/7, 0175/8, 0175/9, 0176/, 
0177/1, 0177/2, 0177/3, 0177/4, 0177/5, 0177/6, 
0177/7, 0178/1, 0178/2, 0179/2, 0179/3, 0180/a, 
0180/b, 0180/c, 0181/, 0183/c, 0184/, 0191/, 
0197/a, 0217/, 0218/, 0220/a, 0220/c, 0246/12c, 
0246/1a, 0249/5, 0249/6a, 0250/, 0251/1, 
0251/2, 0252/, 0253/, 0254/, 0280/7c, 0280/7f, 
0281/, 0282/d, 0282/g, 0288/, 0289/, 0290/a, 
0297/, 0299/3a, 0299/3b, 0299/3c, 0299/3d, 
0299/3f, 0300/, 0301/, 0302/, 0303/b, 0304/, 
0305/a, 0305/b, 0305/c, 0305/h, 0305/j, 0305/k, 
Csurgó 0331/14, 0351/a, 0351/b, 0352/, 0363/a, 
0363/b, 0365/1, 0368/, 0369/a, 0369/b, 0371/a, 
0380/, 0385/1b, 0386/1, 0386/2, 0387/, 0388/2a, 

Bélavár 19B, 19H, 19L, 19S, 19T, 19TN 8, 
19TN 9, 19Z, Berzence 10B, 10K, 10L, 10M, 
10O, 13C, 13D, 13K, 13TN 2, 13TN 3, 16D, 
16I, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 
17NY 1, 17NY 2, 17TN 1, 17TN 2, 17TN 4, 
22D, 26D, 26J, Csurgó 25A, 25B, 25C, 25D, 
25E, 25G, 25H, 25J, 25M, 25P, 25Q, 25R, 25S, 
25T, 25TN 1, 25TN 2, 25TN 3, 25TN 4, 25TN 
5, 25TN 6, 25TN 7, 25U, 26A, 26B, 26D, 26G, 
26H, 26J, 26L, 26M, 26O, 26P, 26Q, 26R, 26S, 
26TN 2, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 
27J, 27TN 1, 27TN 2, 27TN 3, 28G, 28TN, 29J, 
29K, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 30CE, 32A, 32B, 
32TN, 3A, 3C, 3D, 3F, 3TN 1, 3TN 2, 3VI, 4B, 
4C, 4G, 4H, 4I, 4TN 1, 4TN 2, 4TN 3, 4TN 4, 
4VI, Gyékényes 13F, 1ÚT, 21H, 24E, 24L, 24N, 
24T, 24TN 1, 24U, 24W, 28F, 28G, 28H, 28R, 
29B, 29G, 29J, 29L, 29M, 29S, 29TN 1, 29TN 2, 
2E, 2F, 2L, 2M, 2NY, 2TN, 3A, 3C, 3E, 3F, 
3NY 1, 3NY 2, 4B, 4C, 4ÚT, 9E, 
Porrogszentkirály 11D, 11E, 19A, 19B, 19C, 
39E, 39J, 39NY, 40G, 40H, 40NY, 41C 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0388/2b, 0388/5, 0388/6, 0389/, 0391/1, 0391/2, 
0392/, 0394/1, 0394/2, 0395/, 0413/1, 0413/2, 
0414/, 0415/, 0419/, 0420/, 0421/, 0429/, 
0430/2, 0430/4, 0430/5, 0430/6, 0431/, 0432/, 
0433/3, 0433/4, 0433/5, 0434/, 0435/a, 0435/b, 
0435/c, 0436/, 0437/3, 0437/4b, 0437/5, 0437/6, 
0437/7a, 0437/7b, 0438/, 0439/, 0440/, 0441/a, 
0442/4a, 0442/4b, 0442/4c, 0442/5, 0442/6a, 
0442/6b, 0442/6c, 0444/, 0445/1, 0447/a, 
0447/b, 0448/, 0450/2c, 0450/2d, 0450/3, 
0450/5, 0450/6, 0451/, 0452/1, 0452/2, 0453/, 
0454/, Gyékényes 0132/, 0134/1, 0135/, 0136/1, 
0151/, 0152/, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0154/, 
0155/, 0156/, 0157/, 0158/, 0160/2, 0160/3, 
0160/4, 0160/5, 0161/, 0162/3, 0162/5, 0174/1a, 
0174/1c, 0178/14a, 0178/14b, 0178/1a, 0178/2, 
0178/5, 0180/1, 0180/2, 0181/, 0182/, 
Porrogszentkirály 064/, 074/, 075/, 076/, 077/1, 
079/, 080/2, 080/3, 080/4, 080/5a, 080/5b, 
080/6, 081/, 084/1a, 084/1b, 084/1c, 087/, 
Somogyudvarhely 0101/1d, 0112/1a, 0114/a, 
0114/c, 0125/a, 0125/b, 0128/, 0129/, 038/, 039/, 
040/c, 040/f, 054/a, 054/b, 054/c, 055/, 073/2, 
074/a, 074/b, 076/1, 083/1, 083/2, 084/, 087/1, 
090/, 091/, 092/, 093/, 094/, 098/, 099/ 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

7 

Vizek 
(halastavak, 
csatornák, 
bányagödrök) 

18,51 

Berzence 0191/, Gyékényes 0139/a, 
Somogyudvarhely 0101/1f, 0110/b, 0111/2, 
0114/a, 0114/b, 0114/d, 0114/f, 0115/a, 0115/b, 
0119/b, 0119/c, 0119/d, 0119/f, 0123/a, 0123/b, 
0124/, 0125/a, 0128/ 

Gyékényes 8VI 

8 

Cserjés 
területek, 
fasorok, 
facsoportok 

339,83 

Bélavár 0175/1a, 043/1a, 043/1b, 043/2, 043/3, 
043/4, 056/, 057/1, 057/2, 057/3, 062/, 063/2a, 
063/2b, 065/, 066/1a, 066/1b, 066/2, 068/1, 
068/2, 071/, 074/1a, 074/2, 076/, 081/1, 081/2, 
082/2, 082/3, 083/2a, 083/2b, 083/4, 083/6, 
083/7, 085/, 086/, Berzence 0148/, 0149/a, 
0149/b, 0150/, 0151/a, 0151/b, 0152/, 0153/, 
0154/, 0155/1, 0155/7, 0155/8, 0156/2, 0158/, 
0159/1, 0159/10, 0159/11, 0159/13, 0159/14, 
0159/15, 0159/16, 0159/17, 0159/18, 0159/19, 
0159/2, 0159/20, 0159/21, 0159/22, 0159/23, 
0159/24, 0159/25, 0159/26, 0159/27, 0159/28, 
0159/3, 0159/31, 0159/4, 0159/5, 0159/6, 
0159/7, 0159/8, 0159/9, 0160/a, 0160/b, 0161/1, 
0161/2, 0161/3, 0162/a, 0164/, 0169/12, 
0169/14, 0175/10, 0175/11, 0175/12, 0175/13, 
0175/14, 0175/15, 0175/16, 0175/17, 0175/18, 
0175/19, 0175/20, 0175/21, 0175/4, 0175/5, 
0175/6, 0175/7, 0175/8, 0175/9, 0176/, 0177/1, 
0177/2, 0177/3, 0177/4, 0177/5, 0177/6, 0177/7, 
0178/2, 0180/a, 0180/b, 0180/c, 0181/, 0183/c, 

Bélavár 19A, 19CE, 19L, 19S, 19TN 2, 19TN 5, 
19TN 9, Berzence 10C, 10D, 10I, 10K, 10L, 
10M, 10N, 10O, 11D, 11G, 13D, 13J, 13K, 
13TN 2, 13TN 3, 15H, 15NY 7, 16A, 16B, 16C, 
16E, 16K, 16NY 2, 16U, 17B, 17C, 17D, 17E, 
17F, 17K, 17M, 17NY 1, 17NY 2, 22D, Csurgó 
24A, 25A, 25B, 25D, 25K, 25P, 26G, 26K, 26M, 
26R, 26S, 26TN 1, 27C, 27D, 27TN 1, 27TN 2, 
27TN 3, 28A, 28B, 28CE, 28F, 28TN, 29I, 
29TN 3, 30C, 30D, 30G, 30I, 30K, 30R, 31N, 
32A, 32TN, 33CE 3, 33F, 33NY, 4F, 4H, 4J, 4K, 
4TN 2, 4TN 3, Gyékényes 24N, 24O, 24TN 1, 
24TN 2, 30Q, 31F, 31G, 31W, 3A, 3C, 3D, 3F, 
5D, 5E, 5I, 5J, 5NY, 5TN, Porrogszentkirály 
11A, 11B, 11D, 11E, 11F, 19D, 19F, 19G, 
Somogyudvarhely 28A, 28VF, 29A, 29CE, 
29L, 29R, 34A, 34E, 34F, 35A, 36C, 36F, 41C 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0184/, 0189/8d, 0190/, 0191/, 0193/, 0197/a, 
0197/b, 0197/c, 0218/, 0219/, 0220/a, 0220/b, 
0220/c, 0220/d, 0221/, 0222/1, 0246/10, 
0246/13, 0246/1a, 0246/1c, 0246/1d, 0246/5, 
0249/6a, 0249/6b, 0250/, 0251/1, 0252/, 0253/, 
0256/b, 0258/, 0259/, 0260/, 0262/a, 0262/b, 
0262/c, 0279/, 0280/7b, 0280/7c, 0281/, 0282/a, 
0282/b, 0282/d, 0282/f, 0282/g, 0283/, 0285/1, 
0286/10, 0286/11, 0286/12, 0286/13, 0286/14, 
0286/15, 0286/6, 0286/7, 0286/8, 0286/9, 0287/, 
0288/, 0289/, 0290/a, 0293/b, 0294/, 0295/, 
0296/a, 0297/, 0299/3a, 0299/3b, 0299/3c, 
0299/3f, 0300/, 0301/, 0303/a, 0303/b, 0305/a, 
0305/b, Csurgó 0311/, 0312/, 0313/1, 0313/2, 
0314/, 0315/, 0316/5, 0321/20, 0322/, 0345/1, 
0348/1, 0348/10, 0348/11, 0348/12, 0348/14, 
0348/15, 0348/16, 0348/3, 0348/4, 0348/5, 
0348/6, 0348/7, 0348/8, 0348/9, 0349/, 0350/, 
0351/a, 0352/, 0353/b, 0353/c, 0353/f, 0353/g, 
0354/, 0355/, 0356/, 0357/a, 0363/a, 0367/, 
0368/, 0369/a, 0369/b, 0374/17, 0374/18, 
0374/3, 0374/8, 0374/9b, 0380/, 0383/, 0385/1a, 
0385/1b, 0386/1, 0386/2, 0387/, 0388/2a, 
0388/2b, 0388/5, 0388/6, 0389/, 0391/1, 0391/2, 
0392/, 0394/1, 0413/1, 0413/2, 0414/, 0415/, 
0420/, 0421/, 0422/, 0423/, 0426/, 0427/, 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

0428/a, 0428/b, 0429/, 0430/2, 0430/4, 0430/6, 
0431/, 0432/, 0439/, 0441/c, 0446/, 0447/b, 
0447/d, 0448/, 0449/, 0450/1, 0450/2a, 0450/2b, 
0450/2c, 0450/2d, 0450/3, 0450/6, 0450/7, 
0451/, 0452/1, 0452/2, 0453/, 0454/, 07/2, 
Gyékényes 0132/, 0142/4, 0145/1b, 0145/2a, 
0145/2c, 0146/, 0148/, 0149/24, 0152/, 0153/4, 
0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0158/, 0160/4, 
0162/5, 0162/6, 0174/1a, 0174/1c, 0178/14a, 
0178/14b, 0180/2, Porrogszentkirály 061/5, 
062/, 063/, 064/, 065/b, 074/, 075/, 076/, 077/1, 
077/2, 078/a, 078/b, 078/c, 078/d, 080/5a, 
080/5b, 080/6, 081/, 082/a, 082/b, 084/1a, 
084/1b, 084/1c, Somogyudvarhely 0100/1, 
0100/5, 0100/6, 0101/1f, 0102/, 0104/1, 
0104/2a, 0104/2b, 0104/2c, 0104/2f, 0104/2g, 
0105/, 0106/a, 0106/b, 0107/, 0108/a, 0108/b, 
0109/, 0110/a, 0110/c, 0111/3, 0112/1a, 0113/, 
0114/a, 0114/c, 0114/f, 0116/, 0117/a, 0117/b, 
0118/, 0119/d, 0119/f, 0119/g, 0121/, 0122/, 
0123/a, 0124/, 0125/a, 0125/b, 0125/c, 0126/, 
0127/a, 0127/b, 0128/, 0129/, 033/1d, 034/1, 
035/, 037/, 038/, 039/, 040/c, 040/d, 040/f, 
047/a, 048/, 049/, 050/, 051/1a, 051/1b, 051/2, 
051/3, 052/, 054/a, 054/b, 054/c, 054/d, 054/f, 
055/, 056/, 058/, 059/, 061/, 062/, 063/, 064/, 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

069/22a, 069/22b, 069/22c, 069/22d, 073/2, 
074/b, 075/, 076/1, 088/3, 090/, 091/, 092/, 093/, 
094/, 098/, 099/ 

9 Szántók 439,54 

Bélavár 0175/1a, 043/1a, 043/1b, 043/2, 043/3, 
043/4, 056/, 057/1, 057/2, 057/3, 062/, 063/1, 
063/2a, 063/2b, 064/, 074/1a, 074/1b, 074/2, 
076/, Berzence 0166/, 0170/, 0171/, 0179/3, 
0180/a, 0181/, 0182/, 0183/b, 0183/c, 0184/, 
0185/, 0186/a, 0188/3, 0189/8b, 0189/8c, 
0189/8d, 0197/a, 0197/c, Csurgó 0316/8a, 
0428/a, 0428/b, 0429/, 0447/b, 0447/d, 0450/1, 
Porrogszentkirály 062/, 065/b, 078/a, 080/5a, 
080/5b, 081/, 082/a, 082/b, 084/1a, 084/1b, 
084/2, 084/3, 084/4, Somogyudvarhely 
0101/1b, 0101/1c, 0101/1d, 0101/1f, 0102/, 
0104/2a, 0104/2b, 0104/2g, 0106/a, 0106/b, 
0107/, 0108/a, 0108/b, 0116/, 0117/a, 0117/b, 
0119/b, 0119/c, 0121/, 0122/, 0123/b, 0124/, 
0125/a, 055/, 056/, 057/, 058/, 059/, 061/, 063/, 
083/2, 083/4, 084/, 085/, 086/1, 086/2, 087/1, 
087/2, 099/ 

Bélavár 19A, 19E, 19O, 19TN 5, 19TN 6, 
Berzence 26C, Somogyudvarhely 28A, 28VF, 
37NY, 39B 
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Kezelési 
egység kódja 

Kezelési egység 
megnevezése 

Területe 
(ha) 

Érintett helyrajzi számok Érintett erdőrészletek 

10 

Bolygatott 
területek (utak, 
vasút, 
telephelyek stb.) 

32,44 

Bélavár 0175/1a, 043/1b, 043/3, 080/, 083/2b, 
083/4, 083/6, 084/2, 085/, 086/, 090/, Berzence 
0156/2, 0157/, 0159/1, 0159/2, 0159/20, 
0159/21, 0159/22, 0159/23, 0159/24, 0159/25, 
0159/26, 0159/27, 0159/28, 0159/29, 0159/31, 
0160/a, 0161/1, 0162/a, 0164/, 0169/12, 
0169/14, 0170/, 0171/, 0175/17, 0175/2, 
0175/21, 0178/2, 0180/c, 0220/a, 0220/b, 
0246/13, 0246/1a, 0246/1c, 0249/6b, 0254/, 
0255/, 0256/b, 0258/, 0260/, 0279/, 0286/1a, 
0286/1b, 0286/3, 0286/4, 0286/5, Gyékényes 
0134/4, 0134/5, 0135/, 0136/1, 0137/, 0139/a, 
0178/14a, 0180/1, 0180/2, Porrogszentkirály 
080/5a, 081/, 084/1a, 084/2, 084/3, 085/, 
Somogyudvarhely 0100/1, 0100/2, 0100/3, 
0100/4, 0100/5, 0100/6, 0113/, 0114/a, 0115/b, 
0119/a, 0119/b, 0121/, 0122/, 0123/a, 0129/, 
0130/, 055/, 056/, 098/, 099/ 

Bélavár 19E, 19O, 19TN 5, Berzence 12I, 15D, 
15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15NY 1, 15NY 2, 
15NY 4, 15NY 5, 15NY 6, 15NY 7, 16A, 16B, 
16C, 16D, 16J, 16NY 1, 17K, 17M, Gyékényes 
1A, 1C, 1J, 1ÚT, 27A, 7G, 7H, 7I, 7NY, 7ÚT, 
8D, 8G, 8NY, 8ÚT, 8VI, 9A, 9B, 9C, 9D, 9G, 
9H, 9I, 9NY 1, 9NY 2, 9ÚT, Somogyudvarhely 
28A, 29B 

 
(A táblázat térinformatikai leválogatással készült, adatai tájékoztató jellegűek. Mivel a kezelési egységek nem igazodnak földrészlet- vagy 
erdőrészlet határhoz, ezért egy részlet több kezelési egséghez is tartozhat, illetve minimális átfedés esetén is megjelenítésre kerül az adott 
kezelési egységnél.) 
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3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér 
és a tulajdonviszonyok függvényében 
 

A Nyugat-Dráva-sík (HUDD20062) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre 
alapvetően a 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet az irányadó. A Natura 2000 
természetmegőrzési terület 95,46%-ban átfed a Nyugat-Dráva (HUDD10002) különleges 
madárvédelmi területel. 95,7%-a a Duna-Dráva Nemzeti Park országos jelentőségű védett 
természeti területnek is részét képezi, ezekre a területekre, valamint az előforduló védett fajokra 
és természeti értékekre a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szigorúbb előírásai 
vonatkoznak. A tervezési terület teljes egésze része a Mura-Dráva-Duna Bioszféra 
Rezervátumnak, 99%-a az Országos ökológiai hálózatnak, magterület, illetve ökológiai folyosó 
is (ld. 1.6. fejezet). A tervezési területet több mint 48,2%-ban erdők borítják. Az erdőket 
magánerdő gazdálkodók és állami tulajdonú erdőgazdálkodók (DDNPI, MÁV Zrt., SEFAG 
Zrt., és Nemzeti Földalap) is használják. A kezelési javaslatok megvalósítása esetén a fent 
összefoglalt körülményeket kell figyelembe venni. 
A terület állami erdőgazdálkodói: 22,1%-án a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI: 
1146,11 ha), 12,8%-án a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (665,06 ha), 3,7%-án a Nemzeti 
Földalap (193,46 ha), 0,04%-án a MÁV Zrt (2,16 ha). A magánerdő területek kiterjedése is 
jelentős 9,3% (482,97 ha). 
A szántó művelési ágú területek mintegy fele, 227,66 hektár tartozik a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósághoz (összterület 4,4%-a), másik fele 220,00 hektár magántulajdonú 
(összterület 4,25%-a). 
A gyepterületeken a kaszálás mellett a legeltetés is jellemző. A gyepterületeken a NATURA 
2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. 
Rendelet előírásai az irányadók. A gyepterületek tulajdoni viszonyainak megoszlása az 
összterület szerint a következő: 23,8% DDNPI (1230,48 ha), 0,03% SEFAG Erdészeti és 
Faipari Zrt. (1,73 ha), 1,95% Nemzeti Földalap (100,98 ha), 0,12% MÁV Zrt (6,00 ha), 5,8% 
magánterület (300,50 ha). 
A fent hivatkozott Natura 2000 területen belül országos jelentőségű védett természeti terület 
egy ex lege (a törvény erejénél fogva, külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül is) védett 
lápterület, illetve az összes forrás, melyre a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
(természetvédelmi törvény) vonatkozik. A tervezési területet 4,14 %-ban fedik ex lege 
lápterületek.   
 

3.3.1. Agrártámogatások 

3.3.1.1. Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer 

Az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere, a közös agrárpolitika (KAP) két 
pilléren nyugszik: az első pillér (KAP I.) a közvetlen támogatásokat és a piaci intézkedéseket 
finanszírozza, teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére. A 
második pillér (KAP II.) az unió vidékfejlesztési politikáját szolgálja, melyet az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) regionális vagy nemzeti források 
társfinanszírozásával működtet. 
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A Natura 2000 területen gazdálkodók a KAP I. pillér támogatásain túlmenően részesedhetnek a 
KAP II. pillér forrásaiból is, melyeket a 2014-2020 közötti időszakra Magyarországon a 
Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tartalmaz. A betartandó előírásokat a pályázati felhívások 
foglalják magukba. A 2007-2013 közötti időszakban igénybe vehető támogatások egy részének 
felhasználása még nem zárult le, az ezekről szóló jogcímrendeletek továbbra is hatályban 
maradnak mindaddig, amíg történik belőlük kifizetés – ez elsősorban az erdős támogatások 
esetében fordulhat elő.  

 

A 2014-2020 közötti időszak végeztével – hasonlóan a 2007-2013 közötti időszak végéhez – 
átmeneti szabályokat terjesztett elő az Európai Bizottság. Ennek értelmében a 2021. és 2022. 
évre  átmeneti időszakot hirdetettek meg, amelyben a KAP II. pillért érintően többek között a 
terület- és állatlétszám alapú vidékfejlesztési támogatásokat – amelyek jellemzően több éves 
kötelezettségvállalásúak – meghosszabbíthatja a tagállam. Az átmeneti években a KAP I. pillér 
alá tartozó közvetlen támogatások is elérhetőek lesznek a jelenlegi feltételek mellett. Az 
átmeneti szabályok miatt az új tervezési ciklus előre láthatóan 2023-tól indul, és 2027-ig tart. 

 

A 2014-2020 között elérhető agrártámogatásokról aktualizált összefoglalás található az állami 
természetvédelem honlapján:  

http://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2k_fennterv/3_%20mell%C3%A9klet_aktuali
zalt_041219.pdf 

 

Továbbá a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 jelenleg elérhető pályázati felhívásai 
megtekinthetők az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 

 

A jelenlegi támogatási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében számos olyan 
intézkedés elérhető, ahol a Natura 2000 területeken gazdálkodók támogatási forrásokhoz 
juthatnak vagy előnyt élvezhetnek a pontozási rendszerekben.  

Legfontosabbak ezek közül a kompenzációs jellegű kifizetések, melyek a gyepterületek és 
magánerdők esetében érhetők el. A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó földhasználati 
szabályok betartása azonban független attól, hogy a gazdálkodó igényelte-e a támogatást vagy 
sem. Az adminisztratív eszközök tekintetében a Natura 2000 területekre járó kompenzáció 
ráépül az egyéb elérhető támogatásokra, a gazdálkodók a Natura 2000 intézkedés mellett 
jogosultak többek között az egységes területalapú támogatásra (SAPS) is.  

Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek 
és jövedelemkiesés ellentételezése céljából a magánkézben lévő, Natura 2000 erdőterületeken 
történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás igényelhető, melynek összege az erdő 
természetességétől, a faállomány korától és összetételétől függően változik.  
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Az önkéntesen vállalt előírások elsősorban az agrár-környezetgazdálkodás, ökológiai 
gazdálkodás és az erdészet, erdő-környezetvédelem, természetmegőrzés témakörébe 
integrálódnak.  

Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetési rendszer olyan önkéntes alapon működő 
program, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében 
többlet tevékenységek elvégzését vállalják gazdálkodásuk során. Amennyiben a gazdálkodó az 
adott Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére 
jogosult, úgy a gyepterületeket érintő AKG tematikus előíráscsoportok esetén a támogatási 
összeg a kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül. 

 

Egyes esetekben az erdőkre lehívható támogatások szektortól függetlenül is igénybe vehetők 
(pl. természeti katasztrófa (vízkár, szélkár, tűzkár, biotikus károsítás) által sújtott területeken az 
erdészeti potenciál helyreállítására,  erdőkárok megelőzésére, illetve erdőszerkezet 
átalakításához), más esetben az állami és önkormányzati szektor kizárásra került. 

 

Támogatás vehető még igénybe olyan földhasználati intézkedésekre, amelyek gazdálkodáshoz 
közvetlenül nem kapcsolódnak, ugyanakkor a vidéki táj értékeinek, állat- és növényvilágának 
fennmaradását szolgálják, és ezáltal növelik a Natura 2000 területek közjóléti értékét, illetve 
hozzájárulnak a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez (az erdő esetében az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz 
nyújtott támogatás, a mezőgazdasági területek esetében az élőhelyfejlesztési és vízvédelmi célú 
nem termelő beruházások). 

 

A tervezési területet érintő támogatások: 

 

 VP4-12.1.1-16 - Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések  
A felhívás célja kompenzációs támogatás nyújtása azoknak a gazdálkodóknak, akik Natura 
2000 mezőgazdasági területeken folytatnak gazdálkodást. Ezzel a támogatással biztosítható a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodás által generált esetleges bevételkiesés vagy 
többletköltség ellentételezése. A támogatásra való jogosultság úgy kerül meghatározásra, hogy 
amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott igényelt tábla terület, illetve az igényelt tábla 
több mint 50%-a a Natura 2000 tematikus fedvényre esik, akkor az igényelt tábla egész területe 
az adott fedvényre esőnek tekintendő – ez után fogja kapni a gazdálkodó a támogatási összeget. 
A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 1 év, ami minden évben január 1.-től december 
31.-ig tart. A gazdálkodók a támogatási kérelmet – ami egyben kifizetési igénylésnek is 
minősül – minden évben az adott évi egységes kérelemben nyújthatják be. A felhívás további 
kötelezően megvalósítandó elemei a gazdálkodási napló naprakész vezetése, illetve egyszeri 
képzésen való részvétel. 
 
 VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

A felhívás célja kompenzációs támogatás nyújtása azoknak a magán erdőgazdálkodóknak, akik 
Natura 2000 erdőterületeken folytatnak gazdálkodást. Ezzel a támogatással biztosítható a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodás által generált esetleges bevételkiesés vagy 
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többletköltség ellentételezése. A támogatásra való jogosultság a 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet szerinti MePAR és az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő lehatárolásokat 
figyelembe véve kerül meghatározásra. A támogatási összegek mértéke függ az igényelt 
faállomány-típustól és korcsoporttól. 
A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 1 év, ami minden évben január 1.-től december 
31.-ig tart. A gazdálkodók a támogatási kérelmet – ami egyben kifizetési igénylésnek is 
minősül – minden évben az adott évi egységes kérelemben nyújthatják be. A felhívás további 
kötelezően megvalósítandó eleme az egyszeri képzésen való részvétel. 
 

 VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 

A támogatás célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a 
környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése. A támogatásban azok a 
gazdálkodók vehetnek részt, akik az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján 
meghatározott területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A támogatás jövedelem-
kiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a terület 
igényeihez igazított mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére. 
 

 VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással 
összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított 
erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása. Csak olyan káresemények esetén igényelhető a 
támogatás, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett  az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 40.§ szerint előírt bejelentési 
kötelezettségének, és a károsodás mértéke az erdészeti hatóság által igazoltan eléri a 
meghatározott mértéket. 
A támogatási kérelmeket – amelyek egyben kifizetési igénylésnek is minősülnek – minden 
évben az egységes kérelem keretében lehet benyújtani. Támogatást igénylő a felhívásban 
meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a 
tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult a támogatási 
kérelem benyújtására.  
 

 VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 
növelését célzó beruházások 

A felhívás a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi 
állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos 
természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes 
szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása, valamint az adott 
termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítása erdőszerkezet 
átalakítás segítségével valósítható meg. A felhívás keretében az intenzíven terjedő idegenhonos 
fa- és cserjefajok eltávolítása is támogatható. Az erdei élőhelyek változatosságának növelése 
szempontjából további fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy 
helyreállítása. 
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A felhívás keretében az alábbi célterületek támogathatók: 
1) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek 
támogathatóak: 
A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás 
B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás 
C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás 
2) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás 
3) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló-képességének és környezeti értékének növelése 
érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása 
B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása 
A támogatási kérelmeket 2017. február 28.-tól folyamatosan lehet benyújtani egészen 2021. 
december 31-ig. A kérelmek elbírálása szakaszosan történik. 
 

3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer 

Jelenleg a Natura 2000 gyep- és erdőterületekre vonatkozóan létezik kompenzációs 
kifizetés, azonban egyéb természetvédelmi szempontból fontos élőhelyekre (pl. vizes 
élőhelyek) kidolgozott földhasználati előírás, illetve ez alapján kompenzációs kifizetés nincs 
hatályban. 

A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó jelenlegi földhasználati előírások nem tesznek 
lehetővé kellő differenciálást az eltérő gyepes élőhelytípusok között. A fenntartási terveknek 
ezért is fontos feladata a konkrét helyi adottságok figyelembevételével meghatározott 
javaslatrendszer kidolgozása. Fontos, hogy ezen konkrét javaslatok mielőbb beépítésre 
kerüljenek a támogatási rendszerbe, mivel az érvényes kezelési tervvel nem rendelkező védett 
területek és a nem védett Natura 2000 gyepterületek a támogatási rendszerből kiszorulhatnak, 
vagy a természetvédelmi céloknak nem megfelelő kezelésben részesülhetnek, amennyiben a 
természetvédelmi célok elérése rendszeres kaszálást vagy legeltetést nem igényel. Így adott 
esetben pont azok a területek nem számíthatnak támogatásra, amelyek (a természeti értékek 
megóvása érdekében) gazdaságilag nem hasznosíthatók. Javasolt megteremteni a terület 
érintetlenül hagyásának lehetőségét, úgy hogy a gazdálkodók érdekeltté váljanak a háborítatlan, 
gazdaságilag nem hasznosított területek megőrzésében.  

 

Az erdőterületek vonatkozásában a jelenlegi támogatási rendszer szinte kizárólag 
magán erdőgazdálkodók számára elérhető. Ennek következtében a területen legnagyobb 
arányban előforduló állami tulajdonú erdőkben a Natura 2000 elvárásokkal összhangban levő 
természetvédelmi célok érvényesítéséhez szükséges rendszeres anyagi támogatás nem érhető el, 
csak pályázati úton szerezhető eseti támogatás. Szükséges lenne ezért olyan támogatási 
konstrukciókat is kidolgozni, amelyek az állami erdők valóban természetvédelmi szemléletű 
kezelését is lehetővé teszik. A magánerdők esetében a kompenzáció akkor lehetne eredményes, 
ha mértéke a pusztán gazdasági szempontú hasznosításból származó nyereséggel összevethető 
lenne, valamint ha a jogosultság feltételrendszere a jelenleginél pontosabban, 
területspecifikusan lenne meghatározva. 
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3.3.2. Pályázatok 

 
A projekt címe: WISEDRAVALIFE - Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyóvízi és 
ártéri élőhelyek megőrzése érdekében 
Projektkód: LIFE17NAT/HU/000577 
Projekt partnerek: 

Koordináló kedvezményezett: WWF Magyarország 
Társult kedvezményezettek:  

- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
- Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Hrvatske Vode (a horvát vízügyi kezelő szervezet) 
- SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 

 
Érintett terület a tervezési területen belül: Lankóci-erdő 
Projekt időtartama: 2018.07.01-2023.06.30 
Projekt költségvetése: 1 785 392 € 
A projekt keretében geodéziai adatgyűjtés, digitális hordalékvizsgálat, földhasználat-elemzés és 
hidraulikai modellezés zajlott, amelyek két részletes tanulmányt eredményeztek: az egyik a 
folyómeder mélyülésének okairól és hajtóerőiről szól, míg a másik a medermélyülés 
csökkentését célzó lehetséges intézkedéseket és azok hatásait mutatja be. A Lankóci-erdő 
esetében a terület digitális terepmodellezése alapján elárasztási terv, ebből kiindulva pedig egy 
átfogó vízmegtartási terv készül. A Lankóci-erdőben kis vízvisszatartó műtárgyak telepítésére 
került sor a terület vízgazdálkodásának javítása érdekében. Az ártéri puhafás erdők 
vízellátásának javítása mellett egy kis kiterjedésű akácos őshonos erdővé alakítása, mesterséges 
fekete gólya-fészkek és denevérodúk kihelyezése is szerepel a projektelemek között. 
 
 
A projekt címe: A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos 
Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával 
Projektkód: LIFE17 IPE/HU/000018 
Projekt partnerek: 
Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 
Együttműködő partnerek: 14 projektpartner - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Budapesti Erdőgazdaság Zrt., Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar 
Természettudományi Múzeum, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság, Zöld Akció Egyesület. 
Érintett terület a tervezési területen belül: Berzencei-rétek 
Projekt időtartama: 2019. január 1. – 2026. december 31. 
Projekt összköltségvetése: közel 5 milliárd Ft 
A tervezési területen az alábbi beavatkozások várhatóak a pályázat keretében: 
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A Berezencei-rétek a korábbi lecsapolások eredményeként szárazodó terület. A tavaszi 
víztöbblet visszatartása érdekében a gyepen található árkokon 5 kisméretű duzzasztó műtárgy 
épül, valamint kisebb földmunkák valósulnak meg, hogy a talajvízszint emelésével és kisebb 
időszakosan vízállásos területek kialakulásával a közössségi jelentőségű gyepes élőhelyek 
állapota javuljon, és a hozzájuk kötődő állatfajok élettere növekedjen.   
 

3.3.3. Egyéb 

A tervezési területre vonatkozóan egyéb javaslat nem merült fel. 



 

97 
 

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 

 
A célcsoportok elérésére alkalmas kommunikációs elemeket a tervezési munkához, és a 
kommunikáció céljaihoz igazodva választottuk ki, alkalmazkodva koronavírus járvány miatti 
korlátozások következtében beszűkült lehetőségekhez. A SEFAG Zrt. számára a fenntartási 
terv tervezetén túl a megalapozó dokumentációt, valamint az élőhelytérképet, a kezelési 
egységek térképét és a jelölő élőhelyek térképét is rendelkezésre bocsátottuk szerkeszthető 
formátumban. 

A kiválasztott célcsoportok elérése érdekében az érintett államigazgatási szervek és hatóságok, 
önkormányzatok, tulajdonosok, gazdálkodók, területhasználók, gazdálkodói érdekképviseleti 
szervek, civil szervezetek hivatali kapun keresztül, postai úton és/vagy e-mailben kaptak 
értesítést az egyeztetési dokumentációval kapcsolatban, melyet nyilvánosan hozzáférhetővé 
tettünk a Duna-Dráva Nemzet Park Igazgatóság honlapján elektronikus formában. A fenntartási 
terv, és az egyeztetésről szóló hirdetmény közzé lett téve valamennyi érintett önkormányzat 
honlapján is. 

A koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozásokra tekintettel, a tömeges megbetegedést 
okozó humán járvány megelőzése érdekében a fenntartási terv nyilvános fórumon való 
bemutatására és megvitatására nem került sor, a véleményezési eljárás lefolytatása személyes 
találkozók nélkül zajlott. A személyes egyeztetés és információnyújtás érdekében ügyintézőnk 
telefonos elérhetőségét biztosítottuk az érdekeltek számára. 

 
 

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök 

 
Weboldal feltöltése aktuális információkkal, és az egyeztetési dokumentumokkal. A terv 

a Duna-Dráva Nemzet Park Igazgatóság honlapján volt elérhető letölthető pdf formátumban. 

Érintettek tájékoztatása levélben, hivatali kapun, postai úton vagy e-mailben történő 
megkereséssel: a következő fejezetben felsorolt címzettek számára értesítést küldtünk az 
egyeztetés megindításáról, illetve kértük az érintettek véleményét. Az értesítében szerepelt az 
elkészült anyag internetes elérhetősége is. (27 db értesítés) 

Önkormányzati közzététellel is hozzáférhetővé tettük az egyeztetési dokumentációt, és az 
egyeztetésről szóló tájékoztatót. Az érintett önkormányzatok a honlapjukon tették közzé a 
fenntartási terv tervezetét. (6 db önkormányzat érintett) 

Egyeztető tárgyalást és terepbejárást nem tartottunk, a koronavírus terjedése miatt 
bevezetett korlátozásokra tekintettel, a tömeges megbetegedést okozó humán járvány 
megelőzése érdekében a fenntartási terv nyilvános fórumon való bemutatására és megvitatására 
nem került sor. 
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3.4.2. A kommunikáció címzettjei  

 

Felhasznált 
kommunikációs 

eszköz 

Érintett 
célcsoport 

kommunikáció címzettje időpont 

levelek, e-
mailek, 

résztvevők 
száma 

írásos értesítés 

Natura 2000 
területen 
illetékességi vagy 
működési 
területtel 
rendelkező 
államigazgatási 
szerv, hatóság 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

 

27 db 
értesítés 
megküldése 

2020.06.05 

3 db írásos 
vélemény 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

önkormányzatok 

Gyékényes Község Önkormányzata 

Porrogszentkirály Község Önkormányzata 

Csurgó Város Önkormányzata 

Berzence Község Önkormányzata 

Somogyudvarhely Község Önkormányzata 

Bélavár Község Önkormányzata 

érdekképviseleti 
szerv 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy 
Megyei Igazgatóság 

vagyonkezelő, 
erdőgazdálkodó 
és vadászatra 
jogosult szervezet 

SEFAG Zrt. 

vagyonkezelő MÁV Zrt.  

tulajdonos magántulajdonosok 

halgazdálkodásra 
jogosult szervezet  

 

Horgász Egyesületek Somogy Megyei 
Szövetsége 

Somogyudvarhelyi Horgász Egyesület 

Bélavári Szabadidő, Sport és 
Sporthorgász Egyesület 



 

99 
 

 

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel  

 

Vélemény adó 
érintett 

szervezet/személy 

és a véleményezés 
időpontja 

Vélemény Vélemény kezelése, indoklás 

Magángazdálkodók 

(2020.06.18.) 

Megköszönik a tájékoztatást, a horgászati 
hasznosításra vonatkozó javaslatokról 
történt szóbeli egyeztetés után a tervet 
elfogadják, nem tesznek észrevételt. 

A terv módosítása nem 
szükséges. 

MÁV Zrt. 
(2020.07.13.) 

Tájékoztat a pályakarbantartás érdekében 
rendszeresen végzett beavatkozásokról és 
az ennek során alkalmazott 
vegyszerekről. 

Az információk alapján a terv 
módosítása nem szükséges. 

Dél-dunántúli 
Vízügyi 
Igazgatóság 
(2020.07.03.) 

Pontosítást javasol az 1.7.6 fejezetben. 

Kéri a tervben rögzíteni, hogy a 
természetvédelmi tevékenység és a 
jogszabályban meghatározott 
vízgazdálkodási fenntartási 
tevékenységek összhangját biztosítani 
szükséges. 

A tervet módosítottuk a 
javaslatnak megfelelően. 

 

vadászatra 
jogosult szervezet 

 

Somogyi Hármashatár Vadásztársaság 

Zöld Természet Vadásztársaság 

Kerner Drávamenti Vadásztársaság 

Dombó-menti Vadásztársaság 

BHV Mező-gazdasági Kft 

természetvédelmi 
célú civil 
szervezet 

Dráva Szövetség 

Vidékünk a Jövőnk Szövetség Leader 
Akciócsoport 

Rinya-Dráva Szövetség Egyesület Leader 
Akciócsoport 

honlapon való 
közzététel 

- minden érdeklődő 
2020.06.04.  
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4. Natura 2000 fenntartási tervet jóváhagyó nyilatkozat 

 


