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1. A terület azonosító adatai 
 

1.1. Név 

 

Tervezési terület neve és típusa: 
Szentkúti Meszes-tető kiemelt jelentőségű 

különleges természetmegőrzési terület 

 

1.2. Azonosító kód 

 

Tervezési terület azonosítója: HUBN20055 

 

1.3. Kiterjedés 

 

Tervezési terület kiterjedése: 892,6 hektár 

 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek 

 

1.4.1. Jelölő élőhelyek  

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

 40A0* Szubkontinentális peri-pannon cserjések    

 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek)  

 6240* Szubpannon sztyeppek 9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-

Fagetum)  

 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal    

 91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel    

 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

   

1.4.2. Jelölő fajok  

(kiemelt jelentőségű faj*) 

 

 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű faj: 

 magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 

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 rendeletet 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 A település 

területének (ha) (%) 
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érintettsége (%) 

Bátonyterenye Nógrád 151,9626 17,02 1,92 

Mátraverebély Nógrád 701,9918 78,65 38,46 

Sámsonháza Nógrád 38,6236 4,33 3,02 

Összesen: 892,6 100  

 

1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

 

Típus Kód Név 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté nyilvánító 

jogszabály száma 

Országos 

jelentőségű 

védett természeti 

terület 

- 

Kelet-Cserhát 

Tájvédelmi 

Körzet 

35,74 

(4%) 

150/2007. (XII. 27.) 

KvVM rendelet 

Természeti 

emlék 
- 

Szentkúti 

barátlakások 

földtani 

alapszelvény 

természeti emlék 

0,235 

(0,02%) 

55/2015. (IX. 18.) FM 

rendelet 

Helyi 

jelentőségű 

védett természeti 

terület 

11/40/TT/76 

Mátraverebélyi 

Forrókúti 

Tölgyfa  

- 
(Nem lett deregulálva a 

jogszabály) 

ex lege források  - 
Forró-kút, „szent 

források” 
- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

ex lege barlang - Betyár-barlang - 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

Országos 

ökológiai 

hálózat 

- 

magterület  

ökológiai folyosó 

 puffer övezet 

892,6 

- 

- 

2003. évi XXVI. 

törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
Összesen: 892,6 

 

1.7. Tervezési és egyéb előírások 

 

1.7.1.Természetvédelmi kezelési terv 

 

A tervezési területtel átfedő, országos védelemre tervezett területrészre „Mátraverebélyi 

Kőszírt-hegy és Meszes-tető Természetvédelmi Terület” néven a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság természetvédelmi kezelési tervet készített 2009-ben a környezetvédelmi és 

vízügyi miniszter „az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó 

természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának tartalmi követelményeiről, elkészítéséről 

és jóváhagyásáról ” szóló 2009.évi KvVM utasítás tervezet formai és tartalmi követelményei 

alapján. a védetté nyilvánítás, és így a kezelési terv kihirdetése nem történt meg. 

 

1.7.2.Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) 
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Település Típus Határozatszám 

Bátonyterenye településszerkezeti terv 21/2008 (II. 28.) határozat 

 

helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

6/2008 (II. 29.) rendelet 

Mátraverebély településszerkezeti terv 81/2004. (XI.25.) sz. határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

16/2004. (XII.06.) sz. rendelet 

Sámsonháza településszerkezeti terv 34/2003. (XI.06.) sz. határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

7/2003. (XI.06.) sz. rendelet 

 

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek 

 

Erdőtervezési 

körzet neve 

Érintett települések 

(teljes körű 

felsorolás) 

Aktuális 

erdőterület 

(ha) 

Erdőtervezés éve 

Kelet-Cserháti1 

(kódja: 10.7) 

Mátraverebély 

Sámsonháza 

624,83 ha 2018.  

(érvényesség: 2008.01.01. – 

2017.12.31.) 

Nagybátonyi2  

(kódja: 10.10) 

Bátonyterenye 134,82 ha  2020. 

(érvényesség: 2010.01.01. – 

2019.12.31.) 
1 – A Kelet-Cserháti erdészeti tervezési körzet a korábbi Litke-Kisterenyei erdészeti tervezési 

körzetből lett kialakítva (ennek törzskönyi száma: 10/2008.). 2009. évi XXXVII. tv. által 

életbe léptetett új erdőtervezési rendszer szerint a természetmegőrzési terület erdőtervezési 

körzet szerinti beosztása így megváltozott. 
2 – Nagybátonyi erdészeti tervezési körzet második erdőterve (üisz. XXIV/1131/25/2010.) 

Forrás: 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakter

uletek/erdotervezes/korz_erd 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/105215/Litke_Kisterenyei_korzet_Erdoterve.pdf

/50df2fb5-e82e-4e25-a0d1-8338133954ae 

 

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek 

 

A terület az Északi-középhegységi nagyvadas vadgazdálkodási táj Börzsöny-nógrád-gödöllői 

vadgazdálkodási körzetébe tartozik (II./1.), az érintett vadgazdálkodási egység száma: 12-

551010-1-3-0; a vadgazdálkodó a Sámsonházi Földtulajdonosok közössége). A 

vadgazdálkodási tevékenység az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási hivatal 21.4./317-

28/2007. számú határozatában elfogadott, 2017.02.28-ig szóló üzemterv szerint folyik. 

 

1.7.5. Halgazdálkodási tervek 

 

A tervezési területen nincs nyilvántartott halgazdálkodási vízterület. 

 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/erdotervezes/korz_erd
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/erdotervezes/korz_erd
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/105215/Litke_Kisterenyei_korzet_Erdoterve.pdf/50df2fb5-e82e-4e25-a0d1-8338133954ae
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/105215/Litke_Kisterenyei_korzet_Erdoterve.pdf/50df2fb5-e82e-4e25-a0d1-8338133954ae
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1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

 

A tervezési terület a Tisza vízgyűjtő 2-10. azonosítóval rendelkező „Zagyva” egységéhez 

tartozik (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. május): 

http://vizeink.hu/files/konza_2-10_vegl_jh.pdf 

 

 

2. Veszélyeztető tényezők 
 

Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége1 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon gyakorol 

hatást? 

B02 erdőgazdálkodás 

(beleértve az 

ültetvényeket is) 

M 60 szubmontán és montán 

bükkösök /9130/, pannon cseres-

tölgyesek /91M0/, pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus 

betulusszal /91G0/; nagy 

hőscincér (Cerambyx cerdo), 

nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), kereknyergű 

patkósdenevér (Rhinolophus 

euryale), magyar tavaszi-

fésűsbagoly (Dioszeghyana 

schmidtii) – a nem megfelelő 

gazdálkodás (erdőfelújítás, 

nevelővágás, véghasználatok, 

holt fa hiánya) erdőszerkezet 

változást, élőhely átalakulást, 

degradációt (erózió megjelenése, 

gyomok, inváziós növények 

előretörése), fajok egyedszám 

csökkenését eredményezi. 

B02.04 lábonálló és/vagy 

elfekvő holt 

faanyag 

eltávolítása 

M 40 nagy hőscincér (Cerambyx 

cerdo), nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus), kereknyergű 

patkósdenevér (Rhinolophus 

euryale) – a holtfához köthető 

fajok esetében a száradékolás 

során az álló- és fekvő holtfa, 

illetve kéregvedlett fák 

eltávolítása az életterük 

szűküléséhez vezet.  

F3.01.01 vadak károkozása 

(túltartott 

vadállomány) 

M 70 szubmontán és montán 

bükkösök /9130/, pannon cseres-

tölgyesek /91M0/, pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus 

betulusszal /91G0/ - a nagyvad 

http://vizeink.hu/files/konza_2-10_vegl_jh.pdf


10 

 

állomány túrásával, taposásával, 

rágásával ma még csak közepes 

mértékű veszélyt jelent, de a 

tendenciát látva, jövőbeni 

további növekedése élőhely 

degradációt (gyomok, inváziós 

növények), fajok egyedszám 

csökkenését eredményezi. 

G01.02 túrázás, lovaglás 

és nem gépesített 

járművel végzett 

tevékenység 

L 5 pannon molyhos tölgyesek 

Quercus pubescensszel /91H0/ - 

A kegyhely feletti sétautak a 

tervezési terület legértékesebb 

melegkedvelő tölgyesein 

keresztül haladnak. Az 

időszakosan megnövekedett 

forgalom esetenként a növények 

letaposásával, általános 

zavarással járhat. 

I01 idegenhonos 

inváziós fajok 

jelenléte 

M 15 meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik /6210/, 

szubpannon sztyeppek /6240/, 

szubmontán és montán 

bükkösök /9130/, pannon cseres-

tölgyesek /91M0/, 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések /40A0/, pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus 

betulusszal /91G0/; nagy 

hőscincér (Cerambyx cerdo); 

nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), magyar tavaszi-

fésűsbagoly (Dioszeghyana 

schmidtii) – az élőhelyek egy 

része – elsősorban a peremeken 

- közvetlenül érintkezik 

akácosokkal, akácosodó 

gyepekkel. Az élőhelyek 

homogénné válnak, az őshonos 

fajok erősen visszaszorulhatnak, 

monodomináns inváziós foltok 

alakulhatnak ki, táplálkozó-

területek szűnnek meg. 

I02 problémát jelentő 

őshonos fajok 

L 10 meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik /6210/, 

szubpannon sztyeppek /6240/, 

pannon cseres-tölgyesek 

/91M0/, szub-kontinentális peri-
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pannon cserjések /40A0/ – a 

nem kezelt száraz élőhelyeken 

főként a siskanádtippan, a 

fenyérfű és a kökény okoz 

problémát, a gyepek, cserjések 

fajkészletének leromlását jelzi. 

A tölgyesekből a helytelen 

gazdálkodási mód 

következtében elegyetlen 

cseresek lesznek. 

K02.01 fajösszetétel 

változás, 

szukcesszió 

M 50 meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik /6210/, 

szubpannon sztyeppek /6240/, 

szub-kontinentális peri-pannon 

cserjések /40A0/ - ez elsősorban 

a kezelések hiányaként, illetve a 

negatív hatások eredményeként 

jelentkezik. A fátlan élőhelyek 

záródása több fényigényes 

közösségi jelentőségű faj (pl. 

leánykökörcsin, piros 

kígyószisz) szempontjából 

kedvezőtlen. 

Jövőbeli potenciális hatások: 

A10.01 sövény, bozót, 

cserje eltávolítása 

L 1 meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik /6210/ 

M01 abiotikus 

viszonyokban a 

klímaváltozás 

hatására 

bekövetkező 

változások 

M 70 meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik /6210/, 

szubpannon sztyeppek /6240/, 

szubmontán és montán 

bükkösök /9130/, pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus 

betulusszal /91G0/ - a 

szárazodással elsősorban az 

üdébb termőhelyek természeti 

állapotának romlását 

feltételezik, de a száraz- és 

félszáraz gyepekhez köthető 

életközösségek is 

átalakulhatnak, a mezofil 

elemek kiszorulnak. 

Kívülről érkező hatások: 

A07 biocid termékek, 

hormonok, 

kemikáliák 

használata 

M - kereknyergű patkósdenevér 

(Rhinolophus euryale) – a faj 

esetében a gyümölcsösökben, 

szőlőkben használt rovarölő 
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szerek a táplálékbázisukat 

veszélyeztetik. 

(Magyarázat: 1 = a veszélyeztető tényezők besorolása: H – magas (high); M – közepes 

(medium); L – alacsony (low)) 

 

 

3. Kezelési feladatok meghatározása 
 

3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése 

 

3.1.1. Fő célkitűzések 

 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 

fenntartása / helyreállítása:  

- szubpannon sztyeppek (6240)  

- pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (91H0)  

- meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210)  

- nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  

- szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, 

a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 

alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

 

Specifikus célok: 

- A területen található erdőssztyepp vegetációs mozaikok, valamint a hozzájuk köthető 

növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, 

kiemelten a félszáraz gyepek (6210) és a lejtősztyepp (6240) élőhely típusok 

cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén 

vegyszeres kezelésekkel;  

- A területen található természetszerű erdők (kiemelten pannon molyhos tölgyesek 

/91H0/) kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, különösen a Cerambyx cerdo, 

Lucanus cervus számára szükséges idős állományok / állományrészek, faegyedek, 

valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás 

visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. 

 

3.1.2. További célok 

 

- A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (pannon gyertyános-tölgyesek 

/91G0/, pannon cseres-tölgyesek /91M0/, szubmontán bükkösök /9130/) kedvező 

természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős 

állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve 

az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 

kezelésekkel;  

- A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 

fenntartása/elérése, különös tekintettel a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), magyar 

fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) fajok élőhelyi igényeire;  
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- A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható 

másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely 

típusokká / 6210, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve 

a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 

kezelésekkel;  

- Gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete 

(különösen a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) állományai érdekében), valamint 

hagyásfák megtartása; Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött 

erdőállományok természetességének javítása;  

- A szubpannon sztyeppek piros kígyószisz (Echium russicum) és leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis) élőhelyéül szolgáló állományrészeinek speciális kezelése, a gyep 

és a fűavar borításának csökkentését szolgáló módszerekkel;  

- A területen előforduló jelölő denevérfajok (kereknyergű patkósdenevér /Rhinolophus 

euryale/, kis patkósdenevér /Rhinolophus hipposideros/, piszedenevér /Barbastella 

barbastellus/) jelenleg nem szignifikáns populációi kedvező természetvédelmi 

helyzetének elérése, a barlangok zavartalanságának biztosításával, idős 

erdőállományok fenntartásával. 

 

A védett és/vagy Natura 2000 erdőterületeket érintően úgy kell eljárni, hogy biztosítva 

legyen: 

-  a horizontális és vertikális tagoltság, ami elsősorban változatos korosztályok 

létrehozásával (folyamatos erdőborítást biztosító beavatkozások), valamint a 

termőhelynek megfelelő legelegyesebb faállomány kialakításával biztosítható. 

- a holt faanyag megfelelő arányú jelenléte, ami a természetes mortalitás következtében 

elpusztult, vagy pusztulófélben lévő fák teljes kíméletével, valamint – nagyobb 

volumenű, havária következtében elpusztult faanyag jelenlétekor, az erdősítési 

kötelezettséget meghaladó térmérték esetén – a ledőlt fák 10%-nak visszahagyásával 

biztosítható. 

- olyan idős állományrészek, faegyedek jelenlétének biztosítása, amiknek életkora a 

gazdasági szemléletű vágásérettségi kor fölött van, és amelyek egyenletes hálózata 

biztosítja a zárt erdőkhöz kötődő fajok hosszú távú fennmaradását és a populációk 

közötti folyamatos genetikai kapcsolatot (legfeljebb az adott erdőtervezési körzet 

védett, gazdaságilag kezelt erdeinek 15%-a). 

- az idegenhonos, inváziós fafajok visszaszorítása. 

- a honos, kis arányban megtalálható (5% elegyarány alatti) elegyfafajok jelenléte. 

- a ritka, unikális élőhelyek fennmaradása. 

- az erdőszegélyek és tisztások kialakulása, fennmaradása. 

 

3.2. Kezelési javaslatok 

 

A természetvédelmi szempontból javasolt kezelések egységesebb átláthatósága érdekében ún. 

kezelési egységeket (KE) állapítottunk meg, melyeket hasonló jellegű élőhelyfoltok alkotnak. 

Ebböl következően a kezelési egységek lehatárolása nem minden esetben veszi figyelembe az 

ingatlannyilvántartási határokat, mivel a valós és a tényleges területhasználat között eltérések 

mutatkoznak. 

 

A kezelési egységek lefedik a teljes tervezési területet, tartalmaznak jelölő és nem jelölő 

élőhelytípusokat egyaránt. Mivel a tervezési terület mozaikos (összesen 436 élőhelyfolt), így 

a kezelési egységekbe tartoznak olyan kisebb kiterjedésű élőhelyek is, melyeket a nagyobb 

egység részeként kell értelmezni (pl. gyepterületeken található cserjések és facsoportok).  
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A kezelési egységeknél meghatározzuk azon intézkedéseket, melyek a jelölő élőhely és/vagy 

a faj megőrzése érdekében javaslunk, illetve az élőhelyfejlesztési lehetőségekre is kitérünk. 

A kezelési javaslatoknál élesen el kell választani a jogszabályokban nevesített kötelezően 

betartandó előírások és a támogatási rendszerbe illeszthető önkéntesen vállalható előírás-

javaslatokat. A fenntartó kezeléseknél már jogszabályokkal meghatározott érvényes 

szabályozási rendszerek is működnek (pl. a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet). 

 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) A fenntartási terv a Natura 

2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges 

eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati 

szabályokat nem állapít meg.” 

Az itt megfogalmazott előírás-javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló 

közösségi jelentőségű értékek megőrzése érdekében, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és 

adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodásra, annak kívánatos módja. Ennek 

érdekében itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírás javaslatok, amelyek alapul szolgálnak 

a jövőbeli támogatási programok kidolgozásához. A gazdálkodók számára ezek az előírások a 

jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, betartásuk csak támogatási rendeleteken 

keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak kötelezővé. A már más jogszabály vagy 

hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét értelemszerűen az azt 

megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az 

előírásokra csak utalást tesz. 

 

A kezelési egységek és a hozzájuk rendelet kezelési javaslatok meghatározásánál tekintetbe 

vettük a jelölő értékek megőrzését szolgáló egyéb területrészeket és szempontokat is (pl. a 

fajok élőhelyével szomszédos, csatlakozó területrészeket, az egyes állományok közti 

összeköttetést biztosító folyosókat, közösségi jelentőségű faj számára alkalmas élőhelyek 

védelmét, fejlesztési lehetőségét, az élőhelyek esetében a potenciálisan jelölő élőhellyé 

alakítható fejlesztési területeket). Egyes kezelési egységeknél (pl. KE-5) alternatív kezelési 

irányvonalakat is meghatároztunk, a cserjésedő, regenerálódó területek esetében mind a 

legelőterületek helyreállítása, mind pedig a honos faállománnyal regenerálódó előerdők 

megsegítése természetvédelemi szempontból kedvező hatású lehet. 

 

A kezelési egységek elhelyezkedését a 3.2.5. pontnál szereplő térképmelléklet mutatja. 

 

Gazdálkodáshoz nem köthető, általános javaslatok: 

 

 A tervezési terület belterületbe vonása, azon lakó, üdülő vagy iparterület kijelölése 

nem javasolt.  

 Bányatelek kialakítása és egyéb infrastrukturális fejlesztés nem kívánatos. 

 

3.2.1. Élőhelyek kezelése 

 

3.2.1.1. KE-1 kezelési egység: Melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A többnyire véderdőként kezelt melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők viszonylagosan nagy 

kiterjedést érnek el a tervezési területen, foltokban több ponton is előfordulnak, de 
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legnagyobb, összefüggő állományaikat a Meszes-tetőn és a Kő-szirten találjuk. Az 

állományok fajösszetétele általában kedvező, az egyes fontos élőhely-szerkezeti elemek (holt 

fa, odvas fa, erdőszegély, tisztásokon értékes gyepek) jelen vannak. Mind az erdőssztyepp-, 

mind az erdei élővilág, köztük közösségi jelentőségű fajok kiemelkedő jelentőségű 

élőhelyének tekinthető. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: molyhos tölgyes bokorerdők (M1); Mész- és melegkedvelő 

tölgyesek (L1) / Natura 2000 kód: pannon cseres-tölgyesek (91M0); pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal (91G0). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), magyar 

tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/17a*, 032/a*, Mátraverebély, 0135/1, 

0135/3a*, 0135/3c*, 0135/3g*, 0144/1*, 0144/11*, 0146/1* (a csillaggal [*] jelölt 

földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 1/B*, 101/F*, 2/D, 2/E*, 3/A*, 

Mátraverebély, 1/A*, 1/C*, 13/C*, 13/D, 2/C*, 2/H*, 2/M*, 26/B*, 26/CE1*, 

26/E*, 26/TN*, 3/A*, 3/G*, 3/J*, 8/A*, 8/F*, 8/H (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő – a jelenleg még nem jelentős – az inváziós fásszárúak 

visszaszorítása, az elegyfajok jelenlegihez hasonló arányú jelenlétének biztosítása, az 

állományszerkezeti jellemzők javítása. Amennyiben az erdők kezelése vágásos üzemmód 

szerint történik, véghasználatként minél hosszabb felújítási idejű fokozatos felújítóvágást, 

illetve hagyásfacsoportok kijelölését javasolhatjuk. Speciális erdő- és vadgazdálkodási 

kezelési javaslatok: 

 A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban kezelt molyhos tölgyes erdők 

esetén az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az 

inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység kivételével. 

 Hosszabb távon a jelenleg vágásos üzemmódba sorolt molyhos tölgyeseket a 

gazdálkodás alól teljes egészében mentesíteni, illetve állományaikat 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolni szükséges. 

 Rakodó, depónia kialakításának teljes korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok nem 

létesíthetők. 

 A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy az a 

felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. 

 Az állományokon belül szórványosan megtalálható fekete- és erdeifenyő törzsek 

fokozatosan távolítandók el, de az állományban is hagyhatók, meggyűrűzhetők 

vagy akár le is dönthetők (utóbbi esetben a faanyag a helyszínen hagyandó). 

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 
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- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Keleti-cserháti erdőtervezési 

körzet erdőterve, illetve – magánerdők esetén – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel az erdőterület részben magántulajdon (mátraverebélyi Kő-szirt), így a megnyíló agrár-

erdészeti támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

(támogatási szempontból kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

javaslat nem merült fel. Az élőhelyek állapotának javítását szolgáló intézkedések (pl. 

inváziós fásszárú fajok visszaszorítása) a gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok 

részét képezik. A KE-6 egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

telepített erdők jelentős része (pl. erdei- és fekete fenyvesek) szerkezetátalakítással 

melegkedvelő tölgyesekké alakíthatók. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár, nem javasolt. Mivel a Meszes-tető területe közvetlenül kapcsolódik a 

szentkúti zarándokhelyhez, így ebből következően ez a területrész nagyobb turisztikai 

terhelést kap. Fontos a szentkúti barátlakások – mely egyben védett földtani alapszelvényként 

természeti emlék is – turisztikai megközelítésének a biztosítása, a sétaút esetenként 

kitisztítása, mely azonban a honos fás vegetációt nem érintheti. Az állományokon 

keresztülhaladó turistaösvények a továbbiakban is fenntarthatók, a bejárhatóság biztosítását a 

sétaútra hullott gallyak eltávolításával, illetve a vékonyabb törzsek rövid (sétautat keresztező) 

szakaszának motorfűrészes eltávolításával javasolt rendszeresen megoldani. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A területen található nagyobb, összefüggő melegkedvelő tölgyes állomány, mint közösségi 

jelentőségű élőhelytípus és közösségi jelentőségű fajok élőhelye, nagy természetvédelmi 

jelentőséggel bír. Az élőhelytípusra javasolt erdőkezelések a jelenlegi természetesség 

fenntartását, természetes úton történő javulását szolgálják. A legfontosabb erdőkezelési 

feladatok között jelentkezik az inváziós fásszárúak visszaszorítása, terjedésének 

megakadályozása. Állományaik többségében véderdőként kezelendők, nem javasolt az aktív 

erdőgazdálkodási tevékenység. 

 

 

3.2.1.2. KE-2 kezelési egység: Cseres-tölgyesek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 
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A kezelési egység a tervezési terület cseres-tölgyeseit – mint zonális erdőtípust – foglalja 

magába, melyek egyben jelölés alapjául szolgáló élőhelynek is tekinthetők. Mint a tervezési 

területen legnagyobb kiterjedést elérő élőhelytípusa többnyire vágásos üzemmódban lévő 

erdőállományokat foglal magába. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a) / Natura 2000 kód: 

pannon cseres-tölgyesek (91M0). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), magyar 

tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), csíkos medvelepke (Callimorpha 

quadripunctaria), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/10*, 013/13*, 013/16*, 013/17a*, 

013/8*, 014/2*, 017/1b*, 017/1c*, 017/1f, 032/a*, 032/b*, 032/c*, 032/d, 032/g*, 

033*, 034*, 035*, 036, 037, 038*, Mátraverebély, 0135/3a*, 0135/3c*, 0135/3f*, 

0135/3g*, 0135/3l*, 0135/3m*, 0135/4*, 0144/1*, 0146/1*, Sámsonháza, 

075/10c, 077* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 1/A*, 1/B*, 1/C*, 101/C*, 101/D*, 101/F*, 

101/H, 2/A, 2/B, 2/C*, 2/E*, 2/F, 3/A*, 3/B, 3/C*, 3/D*, 3/E*, 3/F, 3/G, 3/H, 3/I, 

3/J*, 36/B*, 36/C, 36/K, 6/A*, 6/B*, 6/C, 6/NY, 6/ÚT1, 6/ÚT2, Mátraverebély, 

1/A*, 1/B, 1/C*, 1/E, 1/F, 1/G, 10/A*, 10/B*, 10/C*, 10/D*, 10/E*, 10/F, 11/A*, 

11/B*, 11/C*, 11/D*, 11/E*, 11/F*, 11/G*, 12/A*, 12/C, 12/D, 12/E, 12/F, 12/G, 

12/H*, 12/K, 13/B*, 13/C*, 13/D*, 14/B, 14/I*, 18/A*, 18/B*, 18/D, 18/F, 2/B*, 

2/C*, 2/D*, 2/E*, 2/F*, 2/H*, 2/J, 2/M*, 26/A*, 26/B*, 26/C*, 26/CE1*, 26/E*, 

3/A*, 3/B*, 3/C*, 3/D*, 3/E*, 3/G*, 3/I*, 3/J*, 3/K*, 3/L*, 3/ÚT*, 4/A*, 4/C*, 

4/D*, 4/E*, 4/F*, 4/G, 4/H, 4/I*, 4/J, 4/K*, 5/A, 5/B*, 5/C, 5/D, 5/E*, 5/F*, 5/NY, 

6/A, 6/C, 6/D*, 6/F, 6/H*, 6/I*, 6/K, 6/M*, 6/N, 7/A, 7/B*, 7/C*, 7/D*, 7/E*, 

7/F*, 8/A*, 8/B*, 8/D*, 8/F*, 8/G*, 8/H, 9/A*, 9/B*, 9/C*, 3/J, 4/J* (a csillaggal 

[*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő – a jelenleg még nem jelentős – az inváziós fásszárúak 

visszaszorítása, az elegyfajok jelenlegihez hasonló arányú jelenlétének biztosítása, az 

állományszerkezeti jellemzők javítása (pl. álló és fekvő holtfa, kéregvedlett fák). 

Amennyiben az erdők kezelése vágásos üzemmód szerint történik, véghasználatként minél 

hosszabb felújítási idejű fokozatos felújító-vágást, illetve hagyásfacsoportok kijelölését 

javasolhatjuk. Speciális erdő- és vadgazdálkodási kezelési javaslatok: 

 A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok 

megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos 

erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló 

üzemmódra való áttérés. 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe vételével jelölhetők 

ki.  

 Az elő- és véghasználatok során a tájidegen növények eltávolítása (az őshonos 

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  
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 A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 m3/ha álló és/vagy fekvő holtfa 

jelenlétének biztosítása.  

 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős vagy más okból 

értékes faegyedek (pl. kéregvedlett fák) kijelölése és megőrzése az elő- és 

véghasználatok során.  

 Az elő- és véghasználatok során az előzetesen meghatározott fa-, illetve 

cserjefajok minden egyedének megkímélése. 

 Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m3/ha, az egyes törzsek 

legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa 

folyamatos fenntartása.  

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása 

gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme 

érdekében). 

 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. 

 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. 

 Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az 

idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának (arányának) a lehetséges minimális 

szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.  

 Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi 

lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány 

összetételét jellemző formában.  

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

terjedő, inváziós lágy- és fásszárú fajok ellen alkalmazható a működési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják.  

 Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát 

jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

 A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása magas tuskó visszahagyásával, az 

odú megőrzésével.  

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. 

 A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy az a 

felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. Ameddig a 

vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is biztosítható 
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legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás területét lehetőség szerint be kell 

keríteni. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Nagybátonyi és a Kelet-

Cserháti erdőtervezési körzet erdőterve, illetve – magánerdők esetén – az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel az erdőterületek részben magántulajdonban vannak, így a megnyíló agrár-erdészeti 

támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

(támogatási szempontból kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). A vágásos 

üzemmódú erdőállományok esetében szükséges megvizsgálni a jövőben a 15-30 éves 

időtartamra elnyújtott, egyenlőtlen (lékes-csoportos-foltos, esetleg vonalas-szegélyes) 

beavatkozással végzett felújítóvágások alkalmazását. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

javaslat nem merült fel. Az élőhelyek állapotának javítását szolgáló intézkedések (pl. 

inváziós fásszárú fajok visszaszorítása) a gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok 

részét képezik. A KE-6 egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

telepített erdők jelentős része (pl. erdei fenyvesek, akácosok, telepített juharosok) 

szerkezetátalakítással cseres-tölgyesekké alakítható. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár (beépítés, új vonalas létesítmények, pl. utak kialakítása) nem javasolt. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel, de leromlott szerkezettel 

jellemezhető. A terület közösségi jelentőségű állatfajainak egy része, valamint további 

értékes növény- és állatfajok fordulnak elő ebben a kezelési egységben. 

A zonális erdőtársulásra javasolt erdőkezelések a jelenlegi természetesség fenntartását, 

természetes úton és erdőgazdálkodási beavatkozásokkal elősegítve történő javulását 

szolgálják. A közösségi jelentőségű élőhely-típusok karakterének megőrzése/javítása mellett, 

ezekhez az élőhelyekhez kötődő közösségi jelentőségű fajok (elsősorban xilofág és 

szaproxilofág bogarak és erdei denevérek) védelmi helyzetének javítását is szolgálják. A 

legfontosabb erdőkezelési feladatok között jelentkezik az akác visszaszorítása, terjedésének 

megakadályozása. 
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3.2.1.3. KE-3 kezelési egység: Gyertyános-tölgyesek és bükkösök (zonális erdők) 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület üdébb zonális erdei élőhelytípusait a gyertyános-

tölgyeseket és a bükkösöket foglalja magába. Előfordulásuk inkább a völgytalpokra 

korlátozódik. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: gyertyános – kocsánytalan tölgyesek (K2), bükkösök (K5) / 

Natura 2000 kód: pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus 

betulusszal (91G0), Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)  

(9130). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), magyar 

tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), csíkos medvelepke (Callimorpha 

quadripunctaria), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), erdei szitakötő 

(Coenagrion ornatum), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/13*, 013/14*, 013/15, 013/9*, 014/2*, 

032/a*, 032/d*, 033*, 034*, 035*, 038*, Mátraverebély, 0135/3a*, 0135/3b, 

0135/3c*, 0135/3d*, 0135/3f*, 0135/3g*, 0135/3j, 0135/3k, 0135/3l*, 0135/3m*, 

0135/4*, 0144/1*, 0146/1*, Sámsonháza, 075/10c*, 075/10d, 075/10f (a csillaggal 

[*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 2/G, 36/B*, 36/H, 36/I, 36/J, 6/A*, 6/B*, 

Mátraverebély, 1/C*, 1/D, 10/A*, 10/B*, 10/C*, 10/D*, 10/E*, 11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/E*, 11/F*, 11/G*, 13/B*, 13/C*, 13/D*, 14/A*, 14/D*, 14/I*, 2/A, 

2/F*, 2/G, 2/I, 2/K, 2/L, 2/M*, 2/N, 2/O, 26/A*, 3/C*, 3/D-, 3/F*, 3/G*, 3/I*, 

3/K*, 3/L*, 3/ÚT*, 4/A*, 4/B, 4/C*, 4/D*, 4/E*, 4/F*, 4/I*, 4/K*, 5/F*, 5/G, 

6/B*, 6/G, 6/H*, 6/I*, 6/J, 6/L, 6/M*, 7/B*, 7/C*, 7/D*, 7/E*, 8/B*, 8/C, 8/D*, 

9/A*, 9/B*, 9/C*, 9/D*, 9/G, Sámsonháza, 3/H (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő – a jelenleg még nem jelentős – az inváziós fásszárúak 

visszaszorítása, az elegyfajok jelenlegihez hasonló arányú jelenlétének biztosítása, az 

állományszerkezeti jellemzők (pl. holtfa) javítása. Amennyiben az erdők kezelése vágásos 

üzemmód szerint történik, véghasználatként minél hosszabb felújítási idejű fokozatos 

felújítóvágást, illetve hagyásfacsoportok kijelölését javasolhatjuk. A vágásos üzemmód 

melletti felújítási módokon (fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás) túl a tervezési területen 

kívánatos a szálaló szerkezet felé való elmozdulást (egyidejűleg folyamatos erdőborítást) 

biztosító gazdálkodás meghonosítása, illetve kiterjesztése. Speciális erdő- és vadgazdálkodási 

kezelési javaslatok: 

 A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok 

megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos 

erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló 

üzemmódra való áttérés. 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 
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 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe vételével jelölhetők 

ki.  

 Az elő- és véghasználatok során a tájidegen növények eltávolítása (az őshonos 

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  

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

jelenlétének biztosítása.  

 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős vagy más okból 

értékes faegyedek (pl. kéregvedlett fák) kijelölése és megőrzése az elő- és 

véghasználatok során.  

 Az elő- és véghasználatok során az előzetesen meghatározott fa-, illetve 

cserjefajok minden egyedének megkímélése. 

 Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m3/ha, az egyes törzsek 

legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa 

folyamatos fenntartása.  

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása 

gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme 

érdekében)  

 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. 

 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. 

 Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az 

idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának (arányának) a lehetséges minimális 

szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.  

 Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi 

lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány 

összetételét jellemző formában.  

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

terjedő, inváziós lágy- és fásszárú fajok ellen alkalmazható a működési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják.  

 Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát 

jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

 A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása magas tuskó visszahagyásával, az 

odú megőrzésével.  
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 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. 

 A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy az a 

felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. Ameddig a 

vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is biztosítható 

legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás területét lehetőség szerint be kell 

keríteni. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Nagybátonyi- és a Kelet-

Cserháti erdőtervezési körzet erdőtervei, illetve – magánerdők esetén – az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel az erdőterület magántulajdon, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a 

kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen (támogatási szempontból 

kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

javaslat nem merült fel. Az élőhelyek állapotának javítását szolgáló intézkedések (pl. 

inváziós fásszárú fajok visszaszorítása) a gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok 

részét képezik. A KE-6 egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

telepített erdők jelentős része (pl. lucfenyvesek) szerkezetátalakítással gyertyános-

tölgyesekké illetve bükkösökké alakítható. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár (beépítés, új vonalas létesítmények, pl. utak kialakítása) nem javasolt. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel, de leromlott szerkezettel 

jellemezhető. A terület közösségi jelentőségű állatfajainak egy része, valamint további 

értékes növény- és állatfajok fordulnak elő ebben a kezelési egységben. 

A zonális erdőtársulásra javasolt erdőkezelések a jelenlegi természetesség fenntartását, 

természetes úton és erdőgazdálkodási beavatkozásokkal elősegítve történő javulását 

szolgálják. A közösségi jelentőségű élőhely-típusok karakterének megőrzése/javítása mellett, 

ezekhez az élőhelyekhez kötődő közösségi jelentőségű fajok (elsősorban xilofág bogarak és 

erdei denevérek) védelmi helyzetének javítását is szolgálják. A legfontosabb erdőkezelési 

feladatok között jelentkezik az akác terjedésének a megakadályozása. 



23 

 

 

 

3.2.1.4. KE-4 kezelési egység: Sziklagyepek, sztyepprétek és félszáraz gyepek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt terület a tervezési terület összes természetszerű gyepjét 

magába foglalja. A száraz és félszáraz gyepeken túl, az igen kis kiterjedésben előforduló – 

pár élőhelyfolttal reprezentált – mocsárrétet (D34 élőhelytípus) és üde magaskóróst (D5) is 

ehhez a kezelési egységhez soroltuk. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: mészkedvelő nyílt sziklagyepek (G2), nyílt 

szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők (G3), felnyíló, mészkedvelő lejtő- és 

törmelékgyepek (H2), köves talajú lejtősztyepek (H3a), erdőssztyeprétek, 

félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok (H4), löszgyepek, kötött talajú 

sztyeprétek (H5a), mocsárrétek (D34), patakparti és lápi magaskórósok (D5) / 

Natura 2000 kód: pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190), 

meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (6210), szubpannon sztyeppek (6240), síkságok és a 

hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430), folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 

(6440) 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: piros kígyószisz (Echium russicum), 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis); sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagy 

tűzlepke (Lycaena dispar). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/10*, 013/11*, 013/12, 013/14*, 

013/16*, 013/5, 013/9*, 014/2*, 017/1c*, 017/1d*, 017/1f, 032/f*, 038*, 

Mátraverebély, 0135/3a*, 0135/3c*, 0135/3d*, 0135/3g*, 0135/3h*, 0144/1*, 

0144/11*, 0144/5*, 0144/8*, 0146/1*, Sámsonháza, 075/10a*, 075/10c*, 077* (a 

csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 101/C*, 36/A*, Mátraverebély, 12/H*, 

13/C*, 2/B*, 2/D*, 2/TI1, 2/TI2, 26/B*, 26/CE1*, 26/TN*, 3/A*, 3/F*, 6/NY*, 

7/E*, 7/F*, 9/F* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területrész – a kis kiterjedésű mocsárrét kivételével - 

gazdálkodással nem érintett, azonban mivel olyan erdőrészleteket is érin, melyekben 

erdészeti hasznosítás tervezett, így fontosnak tartottuk a releváns erdőgazdálkodási javaslat 

pontok kiemelését is. A szárazgyepek (sziklagyepek és sztyepprétek) esetében a természetes 

folyamatok szabad érvényesülését biztosítani szükséges. 

 Optimális kezelésként a természetvédelmi célú cserje- és inváziós fásszárú-irtás, 

valamint a kézi- és kis talajnyomású gépekkel történő őszi kaszálás adható meg. 

 A gazdálkodás az erdőssztyepp jelleg (facsoportok és egyes fák, cserjés foltok, 

változatos gyepstruktúra) megtartásával javasolt. 

 A természetszerű gyepterületek erdősítése nem javasolt. 

 A kezelési egységbe tartozó élőhelyek kezelése elsődlegesen természetvédelmi 

célokat szolgáljon. 
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 Kaszálást, legeltetést csak a nemzeti park igazgatósággal egyeztetett, 

természetvédelmi szempontból elfogadható területrészeken és módon lehet 

végezni (elsősorban a mezofil, üdébb foltokban). 

 A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező 

őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell. 

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

 A természetes gyepekben őshonos hagyásfák megőrzése kötelező. 

 A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a 

működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a 

meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a működési terület szerint érintett 

NPI-gal egyeztetni kell. 

 A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően 

a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad 

eltávolítani. 

 Az inváziós és termőhely idegen fajok megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, állományuk visszaszorításáról mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédő szer kijuttatásával kell gondoskodni, ezen a technológián túl 

egyéb vegyszerhasználat tilos. 

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet ismerteti a kötelezően betartandó 

földhasználati előírásokat. Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a 

Nagybátonyi és a Kelet-Cserháti erdőtervezési körzet erdőterve, illetve az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel az erdőterület magántulajdon, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a 

kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen (támogatási szempontból 

kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Élőhelyfejlesztési javaslatként a cserjésedés és spontán erdősülés visszaszorítása, valamint az 

inváziós fásszárúak eltávolítása adható meg. A jellegtelen gyepként (OB és OC 

élőhelykategóriák) illetve származékerdőként (RC és RD élőhelykategóriák) térképezett 

élőhelyfoltok megfelelő kezeléssel viszonylag gyorsan gyeppé alakíthatók. A tervezési 

területen évtizedekkel ezelőtt jelentős erdei fenyő telepítés történt (lásd K-6 kezelési egység), 

melyek fajkészlete – sekély talajon, mészkövön – sokat megőrzött a félszáraz gyepek 

fajkészletéből. Fontos itt is megjegyezni, hogy az élőhelyfejlesztések során a 

sztyeppcserjések és a molyhos-cseres-tölgyes erdőfoltok, az erdőssztyepp-cserjések, illetve az 
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idős hagyásfák teljes kíméletét, valamint a töviskes cserjések részleges kíméletét indokolt 

biztosítani. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár (beépítés, új vonalas létesítmények, pl. utak kialakítása) nem javasolt. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A tervezési területen található sztyepprétek, sziklagyepek és félszáraz gyepek régiósan is igen 

értékes állományoknak találhatók. Több jelölő és hazai védettséggel bíró faj jelentős 

állománya található meg. Természetességi állapotuk változatos, a legértékesebbek a Meszes-

tető sztyepprétejei, félszáraz gyepjei, melyek melegkedvelő tölgyesekhez, bokorerdőkhöz 

kapcsolódnak, azzal mozaikot képezve. Az élőhelytípusra javasolt kezelések a jelenlegi 

természetesség fenntartását, javulását szolgálják. A legfontosabb kezelési feladatok között 

jelentkezik az inváziós fásszárúak visszaszorítása, terjedésének megakadályozása. 

 

 

3.2.1.5. KE-5 kezelési egység: Regenerálódó erdők és cserjések 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési területen előforduló azon nem kezelt élőhelytípusokat foglalja 

magába, melyek spontán szukcesszióval cserjéssé vagy más (elő)erdővé záródtak.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: jellegtelen üde gyepek (OB), jellegtelen száraz-félszáraz 

gyepek (OC), üde és nedves cserjések (P2a), őshonos fafajú puhafás jellegtelen 

vagy pionír erdők (RB), őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC), 

egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (T1) / Natura 2000 kód: szubkontinentális 

peri-pannon cserjések (40A0). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/10*, 013/11*, 013/12, 013/13*, 

013/14*, 013/16*, 013/17a*, 013/8*, 013/9*, 014/2*, 017/1a, 017/1c*, 017/1d*, 

017/1f, 032/b*, 032/d*, 032/g*, Mátraverebély, 0135/3c*, 0135/3g*, 0135/3h*, 

0135/3m*, 0135/4*, 0144/1*, 0144/4, 0144/5*, 0144/6*, 0144/7, 0144/8*, 0144/9, 

0146/1*, 0147, Sámsonháza, 075/10a*, 075/10c*, 076, 077* (a csillaggal [*] jelölt 

földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 101/TI, 101/TN, 2/C*, 2/TI, 3/C*, 3/D*, 

36/A*, 36/CE, Mátraverebély, 11/NY, 12/H*, 13/D*, 26/CE1*, 26/CE2, 26/D*, 

26/E*, 3/E*, 3/NY, 3/ÚT*, 5/NY, 6/NY*, 7/C*, 7/NY, 8/NY, 9/D*, 9/F*, 9/NY1, 

9/NY2, 9/NY3 (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egység területén két jelentősebb kezelési irány határozható meg: (1) a cserjések 

részleges visszaszorításával a gyepterületek kiterjesztése növelhető, másrészt (2) a fásodás 

esetén a spontán regenerációt úgy kell segíteni, hogy a kialakuló erdőállományok 
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természetessége megfelelő legyen. Utóbbi esetben az erdőtervezett erdők esetén ezt a körzeti 

erdőtervben szükséges érvényesíteni.  A kezelési irányt (alternatívát) meghatározza a 

birtokstruktúra, a tulajdonviszony és a gazdálkodói szándék is. Ebből következően mind 

gyep-, mind pedig erdőkezelési speciális kezelési javaslatokat is megfogalmaztunk: 

 

Gyepekre vonatkozó kezelési javaslatok: 

 A gyeprekonstrukcióval érintett terüeltrészeknél optimális kezelésként a 

természetvédelmi célú cserje- és inváziós fásszárú-irtás, valamint a kézi- és kis 

talajnyomású gépekkel történő őszi kaszálás adható meg. 

 A gazdálkodás az erdőssztyepp jelleg (facsoportok és egyes fák, cserjés foltok, 

változatos gyepstruktúra) megtartásával javasolt. 

 Kaszálást, legeltetést csak a nemzeti park igazgatósággal egyeztetett, 

természetvédelmi szempontból elfogadható területrészeken és módon lehet 

végezni (elsősorban a mezofil, üdébb foltokban). 

 A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező 

őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell. 

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

 A természetes gyepekben őshonos hagyásfák megőrzése kötelező. 

 A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a 

működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a 

meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a működési terület szerint érintett 

NPI-gal egyeztetni kell. 

 A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően 

a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad 

eltávolítani. 

 Az inváziós és termőhely idegen fajok megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, állományuk visszaszorításáról mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédő szer kijuttatásával kell gondoskodni, ezen a technológián túl 

egyéb vegyszerhasználat tilos. 

 

Erdőkre vonatkozó kezelési javaslatok: 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével 

jelölhetők ki.  

 Az elő- és véghasználatok során a tájidegen növények eltávolítása (az őshonos 

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  

 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős vagy más okból 

értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az elő- és véghasználatok során.  

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása 

gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme 

érdekében). 

 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. 

 A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő 

állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó 
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lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő 

záródásának fenntartása. 

 Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az 

idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának (arányának) a lehetséges minimális 

szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

terjedő, inváziós lágy- és fásszárú fajok ellen alkalmazható a működési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják. 

 Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának 

mellőzése. 

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet ismerteti a kötelezően betartandó 

földhasználati előírásokat. Az üzemtervezett erdőterületek esetén a kötelezően betartandó 

előírásokat a Nagybátonyi és a Kelet-Cserháti erdőtervezési körzet erdőterve, illetve az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. 

(IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 

lévő területen (Sámsonháza 075/10 ingatlan) a bérleti szerződés részét képező előírások 

betartása is kötelező. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A gyepek esetén a cserjések részleges eltávolításával a gyepterületek kiterjedése nő, így a 

lehívható támogatási összeg is nőhet (SAPS, Natura 2000 támogatás). Mivel az erdőterületek 

jelentős magántulajdon, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a kompenzációs 

jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen (támogatási szempontból kedvező 

tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Az élőhelykezelési javaslatok közül a gyepek helyreállításra vonatkozó javaslatok egyben 

élőhelyrekonstrukciónak is tekinthetők. A spontán erdősülést segítő intézkedésekkel 

potenciálisan erdei jelölő élőhelytípusok alakíthatók ki. Az élőhelyek állapotának javítását 

szolgáló intézkedések (pl. inváziós fásszárú fajok visszaszorítása) részben a gazdálkodási 

jellegű kezelési, fenntartási javaslatok részét képezik. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 



28 

 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár (beépítés, új vonalas létesítmények, pl. utak kialakítása) nem javasolt. 

Amennyiben legeltetési infrastruktúra (pl. nyári szállás, itató, karámok) létesítése a tervezési 

területen kívül nem valósítható meg, így javasolt ebben a kezelési egységben elhelyezni. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területek az aktív területkezelés színterei. Ez elsősorban a 

cserjésedő legelőterületekre vonatkozik, de a spontán fejlődő erdőterületek esetében is 

szükségesek lehetnek beavatkozások (pl. az inváziós fajok eltávolítása). Mindkét alternatíva 

esetében a jelölő élőhelyek kiterjedése illetve közvetve a jelölő és egyéb közösségi 

jelentőségű fajok élettere nőhet. 

 

 

3.2.1.6. KE-6 kezelési egység: Származék- és idegenhonos erdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A tervezési terület összes telepített – nem honos faállománnyal jellemezhető – erdei ide 

kerültek besorolásra. A telepített fenyveseken (erdei-, fekete- és lucfenyő) túl ide soroltuk a 

spontán terjedéssel létrejött akácosokat is.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: ültetett akácosok (S1), ültetett erdei- és feketefenyvesek (S4), 

egyéb ültetett tájidegen fenyvesek (S5) / Natura 2000 kód: nincs érintettség. 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátonyterenye, 013/10*, 013/12, 013/13*, 013/14*, 

013/17a*, 014/2*, 017/1b*, 017/1c*, 032/a*, 032/b*, 032/c*, 032/d*, 032/f*, 

032/g*, 038*, Mátraverebély, 0135/3a*, 0135/3c*, 0135/3d*, 0135/3f*, 0135/3g*, 

0135/3l*, 0135/3m*, 0135/4*, 0144/1*, 0144/6*, 0146/1*, Sámsonháza, 075/10a* 

(a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátonyterenye, 1/A*, 1/B*, 1/C*, 101/C*, 101/D*, 101/E, 

101/F*, 101/I, 101/J, 101/K, 101/L, 2/C*, 3/A*, 3/C*, 3/D*, 3/E*, 3/J*, 36/A*, 

36/B*, Mátraverebély, 11/D*, 12/A*, 12/B, 12/I, 13/B*, 14/A*, 14/D*, 14/E, 

14/G, 18/A*, 18/B*, 18/C, 18/E, 2/D*, 2/E*, 2/H, 26/A*, 26/C*, 26/D*, 3/B*, 

3/E*, 3/F*, 3/G*, 3/H, 3/K*, 3/ÚT*, 4/A*, 4/C*, 5/B*, 5/E*, 6/B*, 6/D*, 6/E, 8/E, 

8/G*, 9/E, Sámsonháza, 4/J* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak 

részleges) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő az inváziós fásszárúak visszaszorítása, középtávon a 

szerkezetátalakítás. Mivel ezen állományok a kijelöléskor is már idegenhonos ültetvényként 

szerepeltek, így a javaslatok mindenképpen csak távlati fejlesztési lehetőségként jelenhetnek 

meg. Speciális erdő- és vadgazdálkodási kezelési javaslatok: 

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása 

gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme 

érdekében). 
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 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal jellemezhető faállományokban a 

nevelővágások során az őshonos fafajok egyedeinek megőrzése az alsó- és a 

cserjeszintben is. 

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása. 

 Az idegenhonos és tájidegen fafajú faállományok véghasználata és felújítása során 

a természetes cserje- és lágyszárú szint kímélete, valamint a talajtakaró megóvása.  

 Az idegenhonos és tájidegen fafajú erdők véghasználata során a táj- és 

termőhelyhonos fafajok egyedeinek meghagyása (az alsó- és lehetőség szerint a 

cserjeszintben is). 

  Az idegenhonos és tájidegen fafajú szabad rendelkezésű erdők és fásítások 

felújításának elhagyása, azok más művelési ágban (pl. gyep) történő hasznosítása. 

 A környező gyepterületek védelme érdekében az erdészeti tájidegen fafajok 

alkotta állományok terjeszkedésének megakadályozása. 

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyezte-tett helyszínen alakítható ki. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Nagybátonyi- és a Kelet-

Cserháti erdőtervezési körzet erdőterve, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs 

támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel az erdőterületek részben magántulajdonban vannak, így a megnyíló agrár-erdészeti 

támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

(támogatási szempontból kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Elsődleges élőhelyfejlesztési javaslat az ültetvények és az elakácosodott származékerdők 

szerkezetátalakítása a termőhelynek megfelelő tájhonos fafajokból álló erdőállományokká. 

ennek ütemét és mértékét a körzeti erdőtervezéskor javasolt megállapítani. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár, nem javasolt. 

 

a) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A legkisebb természetvédelmi értéket képviselő, az akác terjedési gócaként is számon 

tartható élőhelyek, melyek átalakítása őshonos fafajokból álló állományokká fontos 

fejlesztési célként jelenik meg. A kezelési javaslatok a természetességi állapotuk javulását, az 
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inváziós növényfajok terjedésének megakadályozását, valamint az erdőgazdálkodási 

beavatkozások közvetlen negatív hatásainak megelőzését szolgálják. 

 

 

3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés 

 

Erdőterületek esetén az élőhelyek helyreállítása elsősorban az inváziós fafajok 

visszaszorítására irányuló aktív tevékenységet jelenti. Ezt, illetve az erdőszerkezeti jellemzők 

javítását (mint fejlesztést) az erdőgazdálkodási tevékenység keretében, valamint 

(hatékonyabban) természetvédelmi erdőkezeléssel lehet biztosítani. Gyepterületek 

helyreállítása/fejlesztése gyeptípusoktól függően, legeltetéssel, kaszálás, illetve cserjeirtással, 

inváziós fafajok egyedeinek eltávolításával történhet. 

A részletes élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatokat a dokumentáció 3.2.1 

pontjánál, az egyes kezelési egységek (KE) részletes leírásánál adtuk meg. 

 

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések 

 

A területen előforduló közösségi jelentőségű fajok védelmét elsősorban a javasolt 

élőhelykezelésekkel látjuk biztosítottnak megoldani. A leánykökörcsint, illetve a Kőszirt-

hegyen vele azonos helyen élő piros kígyószisz állományt érintő probléma a nagyvadak által 

történő nagymértékű legelés, taposás melyet a nagyvadállomány csökkentése mellett, szükség 

szerinti bekerítéssel is mérsékelni lehet. 

A tervezési terület felszíni vízfolyásokban szegény, így az erdei vízfolyások és kisvízállások 

kímélete a fakitermelések, közelítési és faanyag-szállítási tevékeny során kiemelt jelentőségű 

lehet az erdei szitakötő és más védett fajok szempontjából (pl. kétéltűek és vízi 

makrogerinctelenek). 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 

(http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr) a területen monitorozás nem zajlik. A Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álltak korábban is biotikai alapadatok, elsősorban 

az edényes flórára, a bogár- és lepkefaunára, valamint a gerinces faunára vonatkozóan. Jelen 

tervezés során ezek kiegészültek, különös tekintettel a közösségi jelentőségű állat és 

növényfajok felmérésével. 

 

A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozandó több felmérési, kutatási vizsgálat is 

folyt a területen: 

 A leánykökörcsin és a piros kígyószisz állományainak felmérése, a faj által preferált 

élőhelyfoltok teljes bejárásával (sztyepprétek, félszáraz gyepek). 

 A xilofág és szaproxilofág bogárfauna felmérése 2014-ben. 

 Az egyenesszárnyú fauna felmérése 2015-ben. 

 

3.2.5. Mellékletek 

 

A kezelési egységek lehatárolását mutató térkép: 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr
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A kezelési egységek összefoglaló táblázata (megj. a csillaggal (*) jelölt hrsz-ek és 

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet): 
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Kezelési 

egység kódja 

Kezelési egység 

megnevezése 

Területe 

(ha) 

Érintett hrsz-ek  Érintett 

erdőrészletek 

KE-1 Melegkedvelő 

tölgyesek és 

bokorerdők 

48,64 Bátonyterenye, 

013/17a*, 

032/a*, 

Mátraverebély, 

0135/1, 

0135/3a*, 

0135/3c*, 

0135/3g*, 

0144/1*, 

0144/11*, 

0146/1* 

Bátonyterenye, 

1/B*, 101/F*, 2/D, 

2/E*, 3/A*, 

Mátraverebély, 

1/A*, 1/C*, 13/C*, 

13/D, 2/C*, 2/H*, 

2/M*, 26/B*, 

26/CE1*, 26/E*, 

26/TN*, 3/A*, 

3/G*, 3/J*, 8/A*, 

8/F*, 8/H 

KE-2 Cseres-tölgyesek 433,9 Bátonyterenye, 

013/10*, 

013/13*, 

013/16*, 

013/17a*, 

013/8*, 014/2*, 

017/1b*, 

017/1c*, 017/1f, 

032/a*, 032/b*, 

032/c*, 032/d, 

032/g*, 033*, 

034*, 035*, 036, 

037, 038*, 

Mátraverebély, 

0135/3a*, 

0135/3c*, 

0135/3f*, 

0135/3g*, 

0135/3l*, 

0135/3m*, 

0135/4*, 

0144/1*, 

0146/1*, 

Sámsonháza, 

075/10c, 077* 

Bátonyterenye, 

1/A*, 1/B*, 1/C*, 

101/C*, 101/D*, 

101/F*, 101/H, 

2/A, 2/B, 2/C*, 

2/E*, 2/F, 3/A*, 

3/B, 3/C*, 3/D*, 

3/E*, 3/F, 3/G, 

3/H, 3/I, 3/J*, 

36/B*, 36/C, 36/K, 

6/A*, 6/B*, 6/C, 

6/NY, 6/ÚT1, 

6/ÚT2, 

Mátraverebély, 

1/A*, 1/B, 1/C*, 

1/E, 1/F, 1/G, 

10/A*, 10/B*, 

10/C*, 10/D*, 

10/E*, 10/F, 

11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/D*, 

11/E*, 11/F*, 

11/G*, 12/A*, 

12/C, 12/D, 12/E, 

12/F, 12/G, 12/H*, 

12/K, 13/B*, 

13/C*, 13/D*, 

14/B, 14/I*, 18/A*, 

18/B*, 18/D, 18/F, 

2/B*, 2/C*, 2/D*, 

2/E*, 2/F*, 2/H*, 

2/J, 2/M*, 26/A*, 

26/B*, 26/C*, 

26/CE1*, 26/E*, 

3/A*, 3/B*, 3/C*, 

3/D*, 3/E*, 3/G*, 

3/I*, 3/J*, 3/K*, 
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3/L*, 3/ÚT*, 4/A*, 

4/C*, 4/D*, 4/E*, 

4/F*, 4/G, 4/H, 

4/I*, 4/J, 4/K*, 

5/A, 5/B*, 5/C, 

5/D, 5/E*, 5/F*, 

5/NY, 6/A, 6/C, 

6/D*, 6/F, 6/H*, 

6/I*, 6/K, 6/M*, 

6/N, 7/A, 7/B*, 

7/C*, 7/D*, 7/E*, 

7/F*, 8/A*, 8/B*, 

8/D*, 8/F*, 8/G*, 

8/H, 9/A*, 9/B*, 

9/C*, 3/J, 4/J* 

KE-3 Gyertyános-tölgyesek 

és bükkösök 

176,66 Bátonyterenye, 

013/13*, 

013/14*, 

013/15, 013/9*, 

014/2*, 032/a*, 

032/d*, 033*, 

034*, 035*, 

038*, 

Mátraverebély, 

0135/3a*, 

0135/3b, 

0135/3c*, 

0135/3d*, 

0135/3f*, 

0135/3g*, 

0135/3j, 

0135/3k, 

0135/3l*, 

0135/3m*, 

0135/4*, 

0144/1*, 

0146/1*, 

Sámsonháza, 

075/10c*, 

075/10d, 

075/10f 

Bátonyterenye, 

2/G, 36/B*, 36/H, 

36/I, 36/J, 6/A*, 

6/B*, 

Mátraverebély, 

1/C*, 1/D, 10/A*, 

10/B*, 10/C*, 

10/D*, 10/E*, 

11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/E*, 

11/F*, 11/G*, 

13/B*, 13/C*, 

13/D*, 14/A*, 

14/D*, 14/I*, 2/A, 

2/F*, 2/G, 2/I, 2/K, 

2/L, 2/M*, 2/N, 

2/O, 26/A*, 3/C*, 

3/D-, 3/F*, 3/G*, 

3/I*, 3/K*, 3/L*, 

3/ÚT*, 4/A*, 4/B, 

4/C*, 4/D*, 4/E*, 

4/F*, 4/I*, 4/K*, 

5/F*, 5/G, 6/B*, 

6/G, 6/H*, 6/I*, 

6/J, 6/L, 6/M*, 

7/B*, 7/C*, 7/D*, 

7/E*, 8/B*, 8/C, 

8/D*, 9/A*, 9/B*, 

9/C*, 9/D*, 9/G, 

Sámsonháza, 3/H 

KE-4 Sziklagyepek, 

sztyepprétek és 

félszáraz gyepek 

26,59 Bátonyterenye, 

013/10*, 

013/11*, 

013/12, 

013/14*, 

Bátonyterenye, 

101/C*, 36/A*, 

Mátraverebély, 

12/H*, 13/C*, 

2/B*, 2/D*, 2/TI1, 
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013/16*, 013/5, 

013/9*, 014/2*, 

017/1c*, 

017/1d*, 017/1f, 

032/f*, 038*, 

Mátraverebély, 

0135/3a*, 

0135/3c*, 

0135/3d*, 

0135/3g*, 

0135/3h*, 

0144/1*, 

0144/11*, 

0144/5*, 

0144/8*, 

0146/1*, 

Sámsonháza, 

075/10a*, 

075/10c*, 077* 

2/TI2, 26/B*, 

26/CE1*, 26/TN*, 

3/A*, 3/F*, 6/NY*, 

7/E*, 7/F*, 9/F* 

KE-5 Regenerálódó erdők és 

cserjések  

121,75 Bátonyterenye, 

013/10*, 

013/11*, 

013/12, 

013/13*, 

013/14*, 

013/16*, 

013/17a*, 

013/8*, 013/9*, 

014/2*, 017/1a, 

017/1c*, 

017/1d*, 017/1f, 

032/b*, 032/d*, 

032/g*, 

Mátraverebély, 

0135/3c*, 

0135/3g*, 

0135/3h*, 

0135/3m*, 

0135/4*, 

0144/1*, 

0144/4, 

0144/5*, 

0144/6*, 

0144/7, 

0144/8*, 

0144/9, 

0146/1*, 0147, 

Sámsonháza, 

075/10a*, 

075/10c*, 076, 

Bátonyterenye, 

101/TI, 101/TN, 

2/C*, 2/TI, 3/C*, 

3/D*, 36/A*, 

36/CE, 

Mátraverebély, 

11/NY, 12/H*, 

13/D*, 26/CE1*, 

26/CE2, 26/D*, 

26/E*, 3/E*, 3/NY, 

3/ÚT*, 5/NY, 

6/NY*, 7/C*, 

7/NY, 8/NY, 9/D*, 

9/F*, 9/NY1, 

9/NY2, 9/NY3 
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077* 

KE-6 Származék- és 

idegenhonos erdők 

85,05 Bátonyterenye, 

013/10*, 

013/12, 

013/13*, 

013/14*, 

013/17a*, 

014/2*, 

017/1b*, 

017/1c*, 032/a*, 

032/b*, 032/c*, 

032/d*, 032/f*, 

032/g*, 038*, 

Mátraverebély, 

0135/3a*, 

0135/3c*, 

0135/3d*, 

0135/3f*, 

0135/3g*, 

0135/3l*, 

0135/3m*, 

0135/4*, 

0144/1*, 

0144/6*, 

0146/1*, 

Sámsonháza, 

075/10a* 

Bátonyterenye, 

1/A*, 1/B*, 1/C*, 

101/C*, 101/D*, 

101/E, 101/F*, 

101/I, 101/J, 

101/K, 101/L, 

2/C*, 3/A*, 3/C*, 

3/D*, 3/E*, 3/J*, 

36/A*, 36/B*, 

Mátraverebély, 

11/D*, 12/A*, 

12/B, 12/I, 13/B*, 

14/A*, 14/D*, 

14/E, 14/G, 18/A*, 

18/B*, 18/C, 18/E, 

2/D*, 2/E*, 2/H, 

26/A*, 26/C*, 

26/D*, 3/B*, 3/E*, 

3/F*, 3/G*, 3/H, 

3/K*, 3/ÚT*, 4/A*, 

4/C*, 5/B*, 5/E*, 

6/B*, 6/D*, 6/E, 

8/E, 8/G*, 9/E, 

Sámsonháza, 4/J* 

 

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a 

tulajdonviszonyok függvényében 

 

3.3.1. Agrártámogatások 

 

A tervezési terület jelentős része nem képezi részét országos (vagy helyi) védett 

természetvédelmi területnek. Bár a területen dominál az állami tulajdon, ezek többnyire 

érdekterületet érintenek. A közel 215 hektár kiterjedésű magántulajdon, mind erdőket, mind 

pedig gyepterületeket fed le, így támogatási szempontból kedvező adottságúnak tekinthető. 

Az érintett MePAR blokkok jelentős részében a zárt cserjéssel borított részek (pl. a Kőszirt-

lapos, pipis-domb; blokkazonosító: PNL0H-P-14) jelenleg nem támogathatók, de a cserjések 

kitisztításával azzá minősíthetők. 

 

3.3.1.1.  Jelenleg működő agrártámogatási rendszer 

 

A 2014-2020 időszakra elfogadott új Vidékfejlesztési Program tartalmazza a megadott 

időszakban igénybe vehető jogcímeket. A betartandó előírásokat a 2016 folyamán megjelenő 

pályázati felhívások tartalmazzák majd. A 2007-2013 időszakban igénybe vehető 

támogatásokról szóló támogatási rendeletek ugyanakkor hatályukat vesztik.  

 

Továbbra is számos olyan jogcím van, ahol a Natura 2000 területeken gazdálkodók 

támogatási forrásokhoz juthatnak vagy előnyt élvezhetnek a pontozási rendszerekben. Ezek 
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közül legfontosabbak a kompenzációs jellegű kifizetések, melyek a gyepterületek és 

magánerdők területén 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 jogcím 

mellett jogosultak 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, mely az erdő 

természetességétől, a faállomány korától és összetételétől függően változó összeg lehet.  

 

Az önkéntesen vállalt előírások elsősorban az agrár-környezetgazdálkodási és az erdészeti, 

valamint erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés 

tematikus előíráscsoportokba integrálódnak. Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetési 

rendszer olyan önkéntes alapon működő program, amelyben résztvevők az agrár-

környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében többlet tevékenységek elvégzését 

vállalják gazdálkodásuk során. Egyes erdőkre lehívható támogatások szektortól függetlenül is 

igénybe vehetők (pl. természeti katasztrófa (pl. vízkár, szélkár, tűzkár) által sújtott 

területeken az erdészeti potenciál helyreállítására, másodlagos erdőkárok megelőzésére ill. 

erdőszerkezet átalakításához), míg mások esetén az állami és önkormányzati szektor ki van 

zárva (lásd kompenzációs támogatás). 

 

Támogatás vehető igénybe olyan földhasználati intézkedésekre, amelyek gazdálkodáshoz 

közvetlenül nem kapcsolódnak, ugyanakkor a vidéki táj értékeinek, állat- és növényvilágának 

fennmaradását szolgálják, ez által növelik a Natura 2000 területek közjóléti értékét, illetve 

hozzájárulnak a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez (az erdő esetében az erdei 

ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó 

beruházásokhoz nyújtott támogatás vagy a mezőgazdasági területek esetében az 

élőhelyfejlesztési és vízvédelmi célú nem termelő beruházások).  

 

3.3.1.2.  Javasolt agrártámogatási rendszer 

 

A jelenleg is elérhető támogatási programokkal a terület fenntartó kezelése elvileg 

megvalósítható (lásd Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó kötelező földhasznosítási 

előírások). Mivel a távlati természetvédelmi célként fogalmaztuk meg a mozaikos élőhelyek 

fenntartását és fejlesztését (mely együtt járhat nem záródott erdő-gyep struktúrák 

kialakításával), így ez mindenképp nevesítendő a jövőbeli agrár-erdészeti támogatási 

rendszerekben. 

 

3.3.2. Pályázatok 

 

A tervezési terület vonatkozásában speciális közösségi jelentőségű élőhelyekkel és fajokkal 

kapcsolatos új természetvédelmi pályázat nem tervezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

gesztorságában. Ennek oka elsősorban a BNPI saját vagyonkezelt területeinek a hiánya a 

tervezési területen. 

 

 

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 

 

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök 
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A tervezési folyamat során a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján folyamatosan 

frissülő tematikus aloldalt alakítottunk ki, ahol a területekkel kapcsolatos alapinformációk 

mellett a (véleményezhető) egyeztetési tervdokumentációt is elérhetővé tettük pdf 

formátumban: http://bnpi.hu/naturaterv 

  

Eszköz típus Alkalmazott dokumentáció Mutatók Időpont 

Érintettek 

levélben 

és/vagy e-

mailben történő 

megkeresése és 

tájékoztatása 

BNPI Iktatórendszer 

(ügyiratszám), feladást igazoló 

szelvényről másolat, e-mail 

visszaigazoló tértivevény 

Üisz: 34-20/1 /2016 

20 levél kiküldése érintetteknek 

+ elektronikus levél (ismert 

címek esetében) 

A fórum 

után 

töltendő! 

Nyomtatott 

tájékoztató 

A BNPI elkészített egy Natura 

2000 dossziét, mely a 

tervezéssel és a Natura 2000 

területekkel kapcsolatban 

számos információval látja el a 

célzott érintettek körét 

(elsősorban: gazdálkodók, 

földhasználók). A dossziéba 

elhelyeztük a hatályos Natura 

2000 gyep és erdőtámogatási 

rendeleteket, kaszálási 

bejelentőket). 

A fórumon a jelenlevőknek 

átadott dossziék száma (db) 

 

Fórum (összes 

érintett) 

Jelenléti ív, emlékeztető, 

fotódokumentáció 

Üisz: 34-20/1/2016 

 

A fórum 

után 

töltendő! 

Önkormányzati 

közzététel 

Igazolás az önkormányzat 

részéről 

Üisz: 34-20/2/2016 

megküldött tértivevény 

 

Honlap Elérhetősége, adatfeltöltés 

dátuma 

www.bnpi.hu/naturaterv 

 

A fórum 

után 

töltendő! 

 

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 

 

Célcsoport Szervezetek, képviselet 

Gazdálkodók, területhasználók (mezőgazdaság) Magántulajdonosok (13 címzett) 

Erdőgazdálkodók állami erdőkezelő (Ipoly Erdő Zrt.), 

magánerdő tulajdonosok (3 bejegyzett 

gazdálkodó) 

Vadgazdálkodók Vadásztársaság (1 bejegyzett vadgazdálkodó) 

Önkormányzatok Bátonyterenye város önkormányzata 

Mátraverebély község önkormányzata 

Sámsonháza község önkormányzata 

Hatóságok  Heves Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

http://bnpi.hu/naturaterv
http://www.bnpi.hu/naturaterv
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Erdőgazdálkodási Főosztály 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

 Salgótarjáni Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

 Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara, 

Nógrád Megyei Igazgatósága 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal - Nógrád Megyei 

Kirendeltsége 

 Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

Civil szervezetek, köztestületek  Cserhát Naturpark Közhasznú 

Alapítvány 

 Novohrad - Nógrád Geopark 

Nonprofit Kft. 

 Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, 

Nógrádi Helyi Csoportja 

 Magyar Természetjáró Szövetség 

 Nemzeti Agrárkamara Nógrád 

megyei Igazgatósága 

 Magán Erdőtulajdonosok és 

Gazdálkodók Országos Szövetsége 

 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 

(LEADER) 

 Ágasvár Természetbarát Egyesület 

 Észak-Mátra Környezetvédelmi 

Egyesület 

Kezelők, egyéb szolgáltatók  Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ 

 ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. 

 FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt. 

Helyi lakosság Az érintett települések lakosai 

 

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel 

 

A fórum után töltendő! 



 

 

 

 

 

 

II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését 

megalapozó dokumentáció 
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1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
 

1.1. Környezeti adottságok 

 

A tervezési terület földtani felépítése a Központi-Cserhát kistájra jellemző földtani 

adottságokkal írható le.  

A kistáj felépítésében ÉNy-ról DK felé haladva egyre fiatalabb kőzetek vesznek részt. ÉNy-

on felsőoligocén homokos, agyagos összletek lépnek a felszínre, ezt követően az alsómiocén 

slír és kavics rétegsorok, majd andezittakarók következnek. A hasadékvulkanizmus vékony 

takarókat épített fel és gyakoriak a kisebb centrális erupciók és telérek. Ezek a pliocén 

folyamán erősen lepusztultak és a későbbi kéregmozgások hatására feldarabolódtak. Az 

andezitre kisebb-nagyobb foszlányokban lajtamészkő és szarmata mészkő is rakódott. A 

tervezési területen ezzel összefüggésben hasznosítható nyersanyag a lajtaösszlet meszesebb 

rétegeiből nyert puha mészkő, melyet a szúpataki mészkőbányában nyertek ki. 

 

1.1.1. Éghajlati adottságok 

 

Az éghajlatot a területet magába foglaló Központi-Cserhát kistáj középhegységi-dombvidéki 

jellege határozza meg, melyet a Zagyva völgyének kiegyenlítő hatása is befolyásol. A 

Cserhát az Északi-középhegység legszárazabb területei közé sorolható. A Központi-Cserhát 

éghajlata a mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz kategóriába tartozik. Az évi átlagos 

középhőmérséklete 8-10 C°. Az évi napsütéses órák száma 1900-1950. Az első fagyos nap 

átlagosan október 5-10., az utolsó április 20–27. között van. A csapadék évi átlagos összege 

600 mm. Az uralkodó szélirány az északnyugati.  

 

1.1.2. Vízrajzi adottságok 

 

Négy jelentősebb élő vízfolyását ismerjük a területnek: nyugaton a Kencze-árok, 

északnyugaton a Szálláska-völgy vízfolyását, középső részen a Szentkúti- és északon a Bükk-

völgyi-patakot. Mind a négy a vizsgált területen ered, ugyanakkor mindegyik befogadója a 

Zagyva. A Kencze-árok vízfolyásának forrása vulkáni környezetből származik. 

A Szálláska-völgy vizének táplálója a Forró-kút, amit a közelmúltban foglalt újra az Ipoly 

Erdő Zrt. Relatíve nagyobb hozama és magasabb hőmérséklete tektonikai vonal mentén 

történő felszálló forrásra utal. 

A Szentkúti-patakot a Szentkúti-völgy által átmetszett lajtamészkő és andezittufa határának 

közelében fakadó források táplálják (Szt. Imre, Szt. Háromság, Szt. István, Szt. László stb.). 

Ezek közül a „leghíresebb”, a Szent László-forrás már elapadt. Ennek oka a szárazabb klíma, 

valamint az erózióbázis mélyebbre kerülése. A működő források leszálló típusúak, a Meszes-

hegy mikrokarsztjában felhalmozódott vizét csapolja meg. Megfigyelhető, hogy a források 

nem közvetlen a két kőzet határán fakadnak, hanem az andezittufából. Ennek magyarázata, 

hogy az andezittufa a felső 2–3 m-ben hasadozott, repedezett, így ez a vékony zóna jó 

vízvezető és víztározó. Valójában ezek már hasadékvizek, de származását tekintve 

karsztvizek, ugyanis a meszes homokkőben leszivárgó vizek töltik fel ezt a hasadékrendszert. 

A mélység felé egyre jobban bezárulnak a repedések, egyre inkább vízzáróvá válik az 

andezittufa, ami víz felszínre lépését eredményezi 

A Bükk-völgyi-patak pedig a lajtamészkő hasadékából ered. Szintén a Meszes-hegy 

karsztvizéből táplálkozik, mint a Szentkúti-patak, de a leszálló víz nem éri el a fekü 

andezittufát, hanem a mészkő egy repedés rendszerén felszínre lép. 

Sem természetes, sem pedig mesterséges tó nem található a tervezési területen. 
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1.1.3. Talajtani adottságok 

 

A tervezési terület a Zagyva-völgyi kistáj azon peremi részén fekszik, amit 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítanak. A központi-cserháti területegységre eső 

Meszes-tetőre szintén ez a talajtípus jellemző. Ezek függetlenül attól, hogy milyen talajképző 

kőzeten képződtek, túlnyomóan agyagos vályog mechanikai összetételűek. 

Kismértékben erodált változatai vízgazdálkodási szempontból kevésbé kedvezőek, míg az 

erősen erodáltaké a sekély termőrétegből adódóan szélsőséges. Termőképességük gyenge. 

E talajtípus lepusztulása révén keletkeznek a mindkét tervezési területegységre jellemző 

köves és földes kopárok, melyek igen terméketlenek. 

 

1.2. Természeti adottságok 

 

A területen 2015-ben élőhelytérképezésre került sor, az Általános Élőhelyosztályozási 

Rendszer (Á-NÉR 2011) kritériumrendszerét követve. Az élőhelytérképezés során pontos 

adatokhoz jutottunk az adott élőhelyfoltok méretéről, kiterjedéséről, természetességéről, mely 

tervezési alapot is biztosított a kezelési egységek (KE) meghatározásához, az azokon javasolt 

természetvédelmi kezelési javaslatok megfogalmazásához. 

 

A tervezési terület florisztikai-növényföldrajzi beosztása szerint a Pannóniai (Pannonicum) 

flóratartomány, Északi-középhegység (Matricum) flóravidékének Neogradense 

flórajárásához tartozik. Állatföldrajzi beosztása szerint a Közép-dunai faunakerület, Ősmátra 

(Matricum) faunakörzetének, Börzsöny–Mátra–Bükk vonulat (Eumatricum) faunajárásába 

sorolható. 

A terület az Központi-Cserhát és a Zagyva-völgy kistáj keleti részén fekszik. A kistáj 

biológiai jellegzetességeit jól reprezentáló, több életföldrajzi régió hatását magán viselő, 

kedvező természetességi állapotú terület. Egyes élőhelytípusok esetén (pl. melegkedvelő 

tölgyesek, lejtősztyeprétek) a Cserhátban kiemelkedő fajgazdagságú állományokat találunk, 

egyes növény- és állatfajok pedig csak itt ismertek a tájegységben. 

Élővilága alapján a pannon biogeográfiai régió jellegzetes képviselője, ahol a 

mediterrán/szubmediterrán és kontinentális hatások dominálnak, völgyeiben pedig a 

hegyvidéki hatások is jelentkeznek. A Cserhátban csak itt (a Kőszirt-hegyen) ismert a 

szubmediterrán keménytövisű lucerna (Medicago rigidula) előfordulása. Számos 

rovarritkaság, így az Arias díszbogara (Kisanthobia ariasi), vagy a déli  hőscincér (Cerambyx 

welensii) is előfordul a terület molyhos tölgyeseiben. A Kárpát-medence bennszülött taxonjai 

közül a pannongyíkot (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) kell kiemelnünk. 

A terület ökológiai folyosó szerepének is nagy jelentőséget tulajdoníthatunk, különösen a 

nagyobb időtávlatban lejátszódó flóra- és faunavándorlások viszonylatában. Ezt a szerepet 

erősíti, hogy a Cserhátot és a Mátrát elválasztó Zagyva-völgy itt a legkeskenyebb, ezért a 

Kőszirt-hegy és a mátrai Farkaslyuk-tető közötti kapcsolat természetvédelmi szempontból 

feltételezhetően igen jelentős. 

 

Élőhely neve Á-NÉR kódja Natura 2000 

élőhely kódja 

Területe (ha) Aránya (%) 

Mocsárrétek D34 6440 0,09 0,01 

Patakparti és lápi 

magaskórósok 

D5 6430 0,13 0,01 

Mészkedvelő nyílt 

sziklagyepek 

G2 6190 1,92 0,22 

Nyílt szilikátsziklagyepek G3 6190 0,18 0,02 
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és törmeléklejtők 

Felnyíló, mészkedvelő 

lejtő- és törmelékgyepek 

H2 6240 1,3 0,15 

Köves talajú lejtősztyepek H3a 6240 2,83 0,32 

Erdőssztyeprétek, 

félszáraz irtásrétek, száraz 

magaskórósok 

H4 6210 19,23 2,15 

Löszgyepek, kötött talajú 

sztyeprétek 

H5a 6240 0,92 0,1 

Gyertyános-kocsánytalan 

tölgyesek 

K2 91G0 156,09 17,49 

Bükkösök K5 9130 20,57 2,3 

Mész- és melegkedvelő 

tölgyesek 

L1 91H0 41,2 4,62 

Cseres-kocsánytalan 

tölgyesek 

L2a 91M0 426,71 47,81 

Molyhos tölgyes 

bokorerdők 

M1 91H0 15,29 1,71 

Jellegtelen üde gyepek OB - 0,11 0,01 

Jellegtelen száraz-

félszáraz gyepek 

OC - 27,15 3,04 

Üde és nedves cserjések P2a - 1,28 0,14 

Galagonyás-kökényes-

borókás száraz cserjések 

P2b (részben 40A0) 79,84 8,94 

Őshonos fafajú puhafás 

jellegtelen vagy pionír 

erdők 

RB - 3,47 0,39 

Őshonos fafajú keményfás 

jellegtelen erdők 

RC - 8,12 0,91 

Ültetett akácosok S1 - 43,38 4,86 

Ültetett erdei- és 

feketefenyvesek 

S4 - 40,64 4,55 

Egyéb ültetett tájidegen 

fenyvesek 

S5 - 0,37 0,04 

Egyéves, intenzív 

szántóföldi kultúrák 

T1 - 1,78 0,2 

Összesen:   892,6 100 

       

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 

 

Élőhelytípus kódja Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás 

(A-D) 

91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel A 

6210 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* 

fontos orchidea-lelőhelyek) B 

6240* Szubpannon sztyeppek B 

9130 

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-

Fagetum) B 
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91M0    Pannon cseres-tölgyesek B 

40A0* Szubkontinentális peri-pannon cserjések C 

91G0* 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val 

és Carpinus betulusszal C 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) D   

6430 

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai D   

6440 

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó 

mocsárrétjei D   

 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelytípusok összefoglalása: 

 

Natura 2000 élőhely megnevezése Kódja Minősítése Területe / aránya (a 

2015 évi 

felmérések alapján) 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel 

91H0*   A-CBB 56,49 ha / 6,33 % 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 

gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

6210 B-CBB 19,23 ha / 2,15 % 

Szubpannon sztyeppek 6240* B-CBB 5,04 ha / 0,56 % 

Szubmontán és montán bükkösök 

(Asperulo-Fagetum) 

9130 B-CBB 20,57 ha / 2,3 % 

Pannon cseres-tölgyesek 91M0    B-CBB 426,71 ha / 47,8 % 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 40A0*   C-BCC 10,17 ha / 1,14 % 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus betulusszal 

91G0*   C-CCB 156,09 ha / 17,5 % 

 

Közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

 

Élőhely kódja: 91H0*   

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület több pontján előforduló 

élőhelytípus, melynek legjelentősebb 

kiterjedésű foltjai a Meszes-tetőn és a 

Kőszirt-hegyen fordulnak elő. 

  

Élőhely területi aránya: 6,33% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 56,49 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Lombkorona szintjükben uralkodó szerepet játszik a molyhos tölgy (Quercus pubescens), 

cserjeszintjükben megjelenik a pukkanó dudafürt (Colutea arborescens), a húsos som 

(Cornus mas), a sóskaborbolya (Berberis vulgaris). A védett házi berkenye (Sorbus 

domestica) szintén a cserjeszintben van jelen. 

A két területegység állományai nagymértékben különböznek egymástól. A Kőszirt-hegyen, 
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andeziten kialakult melegkedvelő tölgyesekben megjelenik a pilisi bükköny (Vicia 

sparsiflora), a nagyezerjófű (Dictamnus albus), a magyar bogáncs (Carduus collinus), egy 

kisebb tisztáson a koloncos lednek (Lathyrus pannonicus ssp. collinus). 

A Meszes-tető mészkövön kialakult, többnyire nyílt, sziklakibúvásos állományait a sziklai 

sás (Carex helleriana), helyenként a lappangó sás (C. humilis) jellemzi, megtalálható több 

orchidea faj, mint a bíboros kosbor (Orchis purpurea), a kislevelű nőszőfű (Epipactis 

microphylla), a fehér- és a piros madársisak (Cephalanthera damasonium, C. rubra). 

Gyakori faj a magyar repcsény (Erysimum odoratum). Ezek a gerinctelen és gerinces 

faunájuk miatt is kiemelkedő értékű állományok a bokorerdők felé mutatnak átmenetet. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyek magas természetességűek, 

régiós szinten is kiemelkedő értéket 

képviselnek. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Élőhelyeik közepesen veszélyeztetettek.  

  

Veszélyeztető tényezők: Mivel legértékesebb állományukon turistaút 

vezet keresztül, így a taposásból eredő 

elgyomosodás az egyik legjellemző 

veszélyeztető tényező (G01.02). A nagyvad 

taposása és rágása szintén veszélyezteti az 

állományok természetességi állapotát 

(F3.01.01). 

 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

 

Élőhely kódja: 6210 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Elsősorban a Meszes-tető lajtamészkövén 

találhatók állományai, de kis foltban a 

Kőszirt-hegy lábán, löszön is megjelenik. 

  

Élőhely területi aránya: 2,15% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 19,23 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), illetve sarjtelep-alkotó és magaskórós 

kétszikűek dominanciájával jellemezhető félszáraz irtásrétek, melyek társulástanilag a 

pacsirtafüves szálkaperjerét (Polygalo majori-Brachypodietum pinnati) társulásba 

sorolhatók. A névadó nagy pacsirtafű (Polygala major) csak a Kőszirt-hegyen került elő, a 

Meszes-tető állományai orchideában gazdagok, így a bíboros kosbor (Orchis purpurea) és a 

vitézkosbor (O. militaris) jellegzetes élőhelyei. Gyakori növényük a magyar repcsény 

(Erysimum odoratum), mely főként a zavart részeken szaporodik el. Növényföldrajzi 

szempontból jelentős a harangcsillag (Asyneuma canescens) előfordulása a Meszes-tetőn. Az 

élőhelytípus további jellemző fajai: tavaszi hérics (Adonis vernalis), Sadler-imola 

(Centaurea scabiosa subsp. sadleriana), árlevelű len (Linum tenuifolium), nyúlánk madártej 

(Ornithogalum brevistylum), nagy pacsirtafű (Polygala major), fekete kökörcsin (Pulsatilla 
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nigricans), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), hegyi ternye (Alyssum montanum), 

sziklai sás (Carex halleriana), pukkantó dudafürt (Colutea arborescens), patkócím 

(Hippocrepis comosa), nagyvirágú lednek (Lathyrus latifolius), rekenyő (Rapistrum 

perenne), terpedt rezeda (Reseda phyteuma), sármányvirág (Sideritis montana), ágas 

homokliliom (Anthericum ramosum), stb. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az egyes élőhelyfoltok természetessége 

magas, illetve közepes. A romlást elsősorban 

az erős cserjésedés, az akác jelenléte, illetve 

a gyomosodás okozza. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Erősen veszélyeztetett élőhely, kezelés 

hiányában fokozódhat a cserjésedés, a 

záródás során eltűnhetnek a gyepfoltok. A 

bolygatott részeken megjelennek a 

degradáltságot jelző fajok (siskanád, 

fenyérfű). 

  

Veszélyeztető tényezők: Hosszú távon az élőhelyeket elsősorban a 

természetes szukcesszióból következő 

záródás veszélyezteti (K02.01). Az akác 

helyenként szintén bekerült a gyepekbe, 

hosszabb távon komoly veszélyt jelenthet 

fennmaradásukra (I01). Honos fajok közül 

leginkább a kökényesedés, illetve a 

siskanádtippan térhódítása veszélyezteti 

(I02). Az élőhelytípusra jellemző a cserjések 

foltokban illetve szegélyekben történő 

előfordulása. Ezek teljes kivágása potenciális 

veszélyeztető tényezőnek tekinthető 

(A10.01). 

 

Szubpannon sztyeppek 

 

Élőhely kódja: 6240* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Legjelentősebb állományaik a Kőszirt-hegy 

andezit alapkőzetű, sekély talajú részein 

jelennek meg, főleg a gerincen, részben a 

melegkedvelő tölgyesek tisztásain. Kisebb, 

borókásodó lappangósásos állományok 

jelennek meg Szúpatak felett, a Bükk-völgy-

főn. 

  

Élőhely területi aránya: 0,56% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 5,04 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 
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A sztyepprétek állományai mozaikolnak a kis foltokban jelen lévő szilikátsziklagyepek 

állományaival, fajkészletükben jelentős az átfedés. Domináns pázsitfüvek a vékony- és a 

pusztai csenkesz (Festuca valesiaca, F. rupicola), illetve a kései perje (Cleistogenes 

serotina), a deres tarackbúza (Elymus hispidus). Több védett növényfaj kizárólagos, vagy 

legfontosabb élőhelyei, így ezekben található meg a keménytövisű lucerna (Medicago 

rigidula), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), illetve nagyrészt a piros kígyószisz (Echium 

russicum) előfordulásai is ehhez az élőhelyhez köthetők. további védett illetve karakterfajai 

az állományoknak az alábbiak: tavaszi hérics (Adonis vernalis), magyar bogáncs (Carduus 

collinus), vitéz kosbor (Orchis militaris), bíboros kosbor (O. purpurea), fekete kökörcsin 

(Pulsatilla nigricans), cingár gombafű (Androsace elongata), spanyol pozdor (Scorzonera 

hispanica), stb. 

A növényzeti típus Kőszirt-hegyen megtalálható állományai növénytársulástani szempontból 

mészkerülő lejtősztyeprétként (Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae) kategorizálhatók, 

de átmenetet mutatnak a kötött talajú lejtősztyepek felé. A Szúpatak feletti, lajtamészkövön 

kialakult gyepek leginkább a Dunántúlon előforduló lappangósásos szárazgyepekkel 

rokoníthatok (Chrysopogono-Caricetum humilis). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az egyes élőhelyfoltok természetessége 

magas, illetve közepes. A romlást elsősorban 

az erős cserjésedés, az akác jelenléte, illetve 

a nagyvad intenzív jelenlétének köszönhető 

gyomosodás okozza. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Erősen veszélyeztetett típus, kezelés 

hiányában fokozódhat a cserjésedés, 

akácosodás, gyomosodás. Különösen a 

Kőszirt-hegy gerincén található 

állományában erős a nagyvad tevékenysége 

folytán bekövetkező degradáció.. 

  

Veszélyeztető tényezők: Hosszú távon az élőhelyeket elsősorban a 

természetes szukcesszióból következő 

záródás veszélyezteti (K02.01). Az akác 

helyenként szintén bekerült a gyepekbe, 

hosszabb távon komoly veszélyt jelenthet 

fennmaradásukra (I01). Az eróziónak kitett 

helyeken a honos fenyérfű térhódítása 

leromlást jelez (I02). A szárazodással a 

szárazgyepekhez, sztyepprétekhez köthető 

életközösségek is átalakulhatnak (M01). 

 

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 

 

Élőhely kódja: 9130 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A Meszes-tetőn kisebb foltokban jelennek 

meg a gyertyános-tölgyesekhez hasonló 

fajkészletű, bükk dominálta állományok. 

Biológiai értéküket néhány idős bükk 

faegyed növeli. 
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Élőhely területi aránya: 2,3% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 20,57 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A Meszes-tetőn kisebb foltokban jelennek meg a gyertyános-tölgyesekhez hasonló 

fajkészletű, bükk dominálta állományok. Biológiai értéküket néhány idős bükk faegyed 

növeli. Védett növényfajok – úgymint fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), 

magyar repcsény (Erysimum odoratum) és madárfészek (Neottia nidus-avis) – szórványos 

előfordulásúak állományaikban. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Közepes természetességi állapotúak, 

degradáltságukat a korábbi erdőgazdálkodási 

beavatkozásuk, valamint a jelenlegi intenzív 

vadhatás okozza.  

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Állományaik jelentős mértékben 

veszélyeztetettek. Az élőhelytípus kis 

kiterjedése, tájegységbeli szigetszerű 

megjelenése növeli sérülékenységét. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a vágásos erdőgazdálkodás 

(B02), valamint a nagyvad taposása, 

legelése, trágyázása (F03.01.01) ronthatja 

jelenlegi állapotát. Az akác terjedése szintén 

fennálló veszélyt jelent (I01). A 

klímaváltozással járó szárazodással 

elsősorban az üdébb termőhelyeken található 

állományok állapotának romlását 

feltételezhetjük (M01). 

 

Pannon cseres-tölgyesek 

 

Élőhely kódja: 91M0   

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési területen általános előforduló 

élőhelytípus. Állományaik a völgyek felé 

általában gyertyános-tölgyesekkel, míg az 

exponált lejtőkön melegkedvelő tölgyesekkel 

érintkeznek. 

  

Élőhely területi aránya: 47,8% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 426,71 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A tervezési terület domináns erdőtársulása, állományainak jelentős része leromlott 

természetességi állapotú. Jellemző a fajszegény fiatalos erdőállományok nagy kiterjedése. 
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Kevésbé száraz termőhelyen megjelenő, jobb növekedésű, csertölgy (Quercus cerris) uralta 

állományok, a molyhos tölgy alárendelt szerepet játszik bennük. Jelentős elegyarányban van 

jelen a mezei juhar (Acer campestre) és a tatárjuhar (A. tataricum), megjelenik a korai juhar 

(A. platanoides), a mezei szil (Ulmus minor) és a kislevelű hárs (Tilia cordata). 

Az aljnövényzetben a cseres-tölgyesek jellemző fajait találjuk, így a fekete ledneket 

(Lathyrus niger), a vitézbükkönyt (Vicia cassubica), a borsóképű bükkönyt (V. pisiformis), a 

borsfüvet (Clinopodium vulgare), a déli méhfüvet (Melittis melyssophyllum) és az erdei 

pereszlényt (Calamintha sylvatica). A sekély talajú részeken a méreggyilok (Vincetoxicum 

hirundinaria) és a bablevelű varjúháj (Sedum maximum) szaporodik fel. 

Értékesebb állományaikban a melegkedvelő tölgyesek, illetve lejtősztyepek védett fajainak 

egy része is megjelenik (pl. kislevelű nőszőfű, magyar repcsény, tavaszi hérics, stb.). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Különböző természetességi állapotú 

állományaik ismertek, a fajszegény, inváziós 

fajokkal fertőzöttől a fajgazdag, jó 

természetességű állományokig. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Közepes mértékben veszélyeztetett 

élőhelytípus a tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a vágásos erdőgazdálkodás 

(B02), valamint a nagyvad taposása, 

legelése, trágyázása (F03.01.01) ronthatja 

jelenlegi állapotát. Az akác terjedése szintén 

fennálló veszélyt jelent (I01). Az 

élőhelyfoltjaik jelenleg is részben 

elcseresedett állományokból állnak (I02). 

 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 

 

Élőhely kódja: 40A0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület sztyepprétejeinek és 

száraz tölgyeseinek „ütközőzónájában” 

alakultak ki állományaik. A területen 

dominálnak a becserjésedett sztyepprétek, 

legelők töviskes cserjései, melyek fajszegény 

állományai nem sorolandók ehhez az 

élőhelytípushoz. Legkiterjedtebb cserjéseket 

a Meszes-tetőn és a Kőszirt-hegy hegylábain 

találjuk, egykori legelőterületeken. 

  

Élőhely területi aránya: 1,14% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 10,17 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Részben erdőszegélyként, részben a gyepekben lejátszódó szukcessziós folyamatok 

eredményeként nagyobb foltokban megjelenő, szubmediterrán sztyeppcserjések fordulnak 
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elő a tervezési területen. A galagonya-kökény cserjések (Pruno spinosae-Crataegetum) 

domináns fajai a kökény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a 

gyepűrózsa (Rosa canina), illetve számos helyen a veresgyűrű som (Cornus sanguinea). 

Több védett növényfaj megjelenik bennük, főként az elcserjésedett sztyepprétekből 

visszamaradva (pl. tavaszi hérics (Adonis vernalis), árlevelű len (Linum tenuifolium), vitéz 

kosbor (Orchis militaris), bíboros kosbor (O. purpurea), fekete kökörcsin (Pulsatilla 

nigricans), stb.) illetve gerinctelen és gerinces állatok fontos élőhelyei. A sztyeppcserjések 

másik típusát a parlagi rózsa (Rosa gallica) kisebb állományai képviselik a területen. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyek közepes természetességgel 

bírnak, az igazi jellemző karakterfajok 

hiányoznak állományaikból (pl. törpe 

mandula, szirti gyöngyvessző, madárbirs 

fajok). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Erősen veszélyeztetett élőhelytípus. 

Ugyanakkor spontán terjedésükkel a gyepek 

fennmaradását is veszélyeztetik, ezért a 

természetvédelmi kezelés célja optimális 

mértékű visszaszorításuk. 

  

Veszélyeztető tényezők: Részben a természetes beerdősülés (K02.01), 

a fajkészlet leromlását mutató 

elkökényesedés (I02) és részben az akác 

terjedése (I01) veszélyezteti állományaikat. 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal 

 

Élőhely kódja: 91G0*   

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület északias oldalain, illetve 

völgyeiben, főként a Meszes-tetőn megjelenő 

erdőtípus (Vadász-gödör, Meszes-gödör, 

Dongó, Bába-völgy, Csapás-tető dűlőkben). 

A kőszirt-hegyi területtömbben csak a 

tervezési terület nyugati határát képező 

Hencse-kút-völgyben fordul elő keskeny 

állománya. 

  

Élőhely területi aránya: 17,5% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 156,09 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A kocsánytalan tölgy (Quercus petraea agg.), gyertyán (Carpinus betulus) uralta 

állományokban szerepet kap a bükk (Fagus sylvatica), a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), 

a mezei juhar (A. campestris), valamint a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és a kislevelű 

hárs (T. cordata), a madárcseresznye (Cerasus avium). Több állományban a kocsánytalan 

tölgy szerepét a cser (Q. cerris) veszi át, illetve vannak gyertyános-tölgyes termőhelyen 
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szinte elegyetlen cser állományok is. 

A cserjeszintben jellemző a mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), a mogyoró (Corylus 

avellana), a bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus), a szegélyeken megjelenik a 

tatárjuhar (Acer tataricum) is. 

Aljnövényzetük érdekesebb fajai a gyöngyvirág (Convallaria majalis), az évelő szélfű 

(Mercurialis perennis), a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha) és az erdei csenkesz 

(Festuca altissima). Védett fajai a turbánliliom (Lilium martagon), a madárfészek (Neottia 

nidus-avis), a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), a széleslevelű, a kislevelű és a 

keskenyajkú nőszőfű (Epipactis helleborine, E. microphylla, E. leptochila subsp. neglecta). 

Értékes, sziklaerdőkhöz közelítő állományok találhatók a Szentkúti-patak völgyében és a 

Szent László-hasadékban a Cserhátban ritka sujtárral (Laser trilobum), erdei madársóskával 

(Oxalis acetosella), szegélyükön tarka gyöngyperjével (Melica picta). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Különböző természetességi állapotú 

állományaik ismertek, a fajszegény, inváziós 

fajokkal fertőzöttől a fajgazdag, jó 

természetességű állományokig. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Közepes mértékben veszélyeztetett élőhely. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a vágásos erdőgazdálkodás 

(B02), valamint a nagyvad taposása, 

legelése, trágyázása (F03.01.01) ronthatja 

jelenlegi állapotát. Az akác terjedése szintén 

fennálló veszélyt jelent (I01). A 

klímaváltozással járó szárazodással 

elsősorban az üdébb termőhelyeken található 

állományok állapotának romlását 

feltételezhetjük (M01). 

 

 

Közösségi jelentőségű, nem jelölő élőhelytípusok: 

 

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

 

Élőhely kódja: 6190 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Sziklagyepek a Kőszirt-hegy gerincének 

természetes, illetve bányászattal felszínre 

került andezit szikláin jelenik meg 

viszonylag nagyobb kiterjedésben. 

  

Élőhely területi aránya: 0,24% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 2,1 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Jellemző pázsitfüvek a magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), a sziklai csenkesz 

(Festuca pseudodalmatica). Nagy egyedszámban fordul elő a sárga kövirózsa (Jovibarba 
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hirta), a kövi fodorka (Asplenium ruta-muraria) illetve a hegyi hagyma (Allium montanum). 

A sztyepprétekkel határos átmeneti állományokban jellemző a tavaszi hérics (Adonis 

vernalis), a magyar bogáncs (Carduus collinus), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a 

fekete kökörcsin (P. nigricans) és a késeiperje (Cleistogenes serotina). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely közepes, illetve jó 

természetességi állapotú foltokban van jelen. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Erősen veszélyeztetett, kis kiterjedése, 

vadhatásnak való kitettsége miatt. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legnagyobb veszélyt a Kőszirt-hegyen a 

nagyvad taposása, legelése, trágyázása 

(F03.01.01) jelenti. Potenciális veszélyként a 

turisztikai tevékenység növekedése (G01.02) 

is veszélyeztetheti állományainak állapotát. 

 

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

 

Élőhely kódja: 6430 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A területen, Szentkút felett a Szent-László 

hasadékban került térképezésre egy kis 

állománya. 

  

Élőhely területi aránya: 0,01% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,13 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A térképezett élőhelyfolt völgytalpi helyzetben fordul elő, domináns faja a lómenta (Mentha 

longifolia). Gyakori kísérőfaja a sédkender (Eupatorium cannabinum), a podagrafű 

(Aegopodium podagraria), az erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), a vadszeder 

fajok (Rubus fruticosus agg.) és a nagy csalán (Urtica dioica). Jellemzőek a felkúszó, 

liánszerű növények is, pl. erdei iszalag (Clematis vitalba) és a sövénykeserűfű (Bilderdykia 

dumetorum). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely alacsony természetességű, 

fajszegény, az élőhelyre jellemző 

karakterfajok száma alacsony. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Kis kiterjedésénél fogva erősen 

veszélyeztetett. Másodlagosan völgytalpi 

erdők letermelésekor is kialakulhatnak pionír 

állományaik, azonban a honos 

erdőállományok (mint jelölés alapjául 

szolgáló élőhelyek) megőrzése prioritást kell 

hogy élvezzen. 
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Veszélyeztető tényezők: A turistaút közelségéből fakadóan elsősorban 

a szemetelés jelen veszélyforrást. Az élőhely 

becserjésedése, beerdősülése természetesen 

folyamatként értékelhető. 

 

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 

 

Élőhely kódja: 6440 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület határán, egy ponton a 

Hasajtó dűlőben került térképezésre az 

élőhelytípus. 

  

Élőhely területi aránya: 0,01% (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,09 ha (a 2015. évi aktualizálás alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Kaszálóként hasznosított fajszegény mocsárrét, a félüde termőhelyek jellemző 

fajkészletével: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), réti csenkesz (Festuca pratensis), 

csomós ebír (Dactylis glomerata), mezei menta (Mentha arvensis), gilisztaűző varádics 

(Tanacetum vulgare), fekete nadálytő (Symphytum officinale). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állománya alacsony természetességű, 

fajszegény, gyomosodó. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Kis kiterjedésénél fogva veszélyeztetett 

élőhely. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a természetes szukcesszióból 

következő cserjésedés (K02.01) , valamint a 

siskanád terjedése (I02) veszélyezteti.  

 

 

1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok 

 

Irányelv melléklete Faj név Populáció (A-D) 

II, IV piros kígyószisz (Echium russicum) D 

II, IV leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) D 

 

Közösségi jelentőségű nem jelölő növényfajok: 

 

piros kígyószisz (Echium russicum) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A Kőszírt-hegy tetején, 340-350 méteres 

tszf. magasságban 2 foltban fordul elő kis 
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állománya. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 50 – 50 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 133 egyed (minimum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állománya éves szinten nagy fluktuációt 

mutat, feltehetően az időjárási 

körülményeknek megfelelően. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Kis állománymérete erősen veszélyeztetetté 

teszi a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A természetes szukcesszió (K02.01), az 

akácosodás (I01) és a vadhatás (F03.01) 

veszélyezteti elsősorban. 

 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: Hasonlóan a piros kígyósziszhez (ugyanazon 

élőhelyfoltokban), a Kőszírt-hegy tetején, 

340-350 méteres tszf. magasságban 2 foltban 

fordul elő kis állománya. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 100 – 100 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 100 – 100 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Az állomány stabil, de a számolható tövek az 

időjárástól függően jelentős fluktuációt 

mutathatnak. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Egy kis kiterjedésű élőhelyen koncentrált 

állománya erősen sérülékennyé teszi. 

  

Veszélyeztető tényezők: A természetes szukcesszió (K02.01), az 

akácosodás (I01) és a vadhatás (F03.01) 

veszélyezteti elsősorban. 

 

 

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

Irányelv 

melléklete 

Faj név Populáció (A-D) 

II, IV nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) C 

II nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) C 

II kereknyelvű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) C 
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II, IV magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) D javasolt átsorolni 

jelölő státuszúvá 

(„C”) 

II csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) D 

II erdei szitakötő (Coenagrion ornatum) D 

II, IV skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) D 

II, IV sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) D 

II kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) D 

II, IV nagy tűzlepke (Lycaena dispar) D 

II, IV vöröshasú unka (Bombina bombina) D 

II dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) D 

II nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) D 

II, IV kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) D 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: 

 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület különböző típusú idősebb 

tölgyeseiben, valamint idős hagyásfákat is 

tartalmazó erdőiben általánosan elterjedt. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 100 – 100 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 150 – 300 egyed (minimum / maximum) 

A terület cseres- és molyhos tölgyeseiben, 

illetve idős tölgy hagyásfáiban általánosan 

elterjedt., monitorozási nehézségei miatt 

azonban állománymérete nehezen 

vizsgálható. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. Valószínűleg stabil, a 

kezeletlen erdőkben növekvő állományaival 

számolhatunk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepes mértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. A 
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vágásterületek nagy mérete, a lábon álló 

holt- és beteg fát nem kímélő nevelővágások 

(B02.04), valamint az engedély nélküli 

fakitermelések tovább növelhetik a negatív 

hatást. Az akác terjedése hosszabb távon 

szintén veszélyezteti a fajt (I01). 

 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület különböző tölgyeseiben 

általánosan elterjedt. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 500 – 500 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 500 – 500 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj kismértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. A 

vágásterületek nagy mérete, a lábon álló 

holtfát nem kímélő nevelővágások (B02.04), 

valamint az engedély nélküli fakitermelések 

tovább növelhetik a negatív hatást. Az akác 

terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I02). 

 

kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A fajt nem sikerült kimutatni a területről. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 10 – 100 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 10 – 100 egyed (minimum / maximum) 
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Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: A területen kívüli veszélyforrásként kell 

számolnunk a gyümölcsösökben, szőlőkben 

használt rovarölő szerekkel (A07). Az 

erdőállományokat érő hatások, táplálkozó 

területén keresztül szintén negatívan 

érinthetik a faj védelmi helyzetét (B02, 

B02.04). 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű állatfaj:  
 

magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj a terület cseres- és melegkedvelő 

tölgyeseiben általánosan elterjedt. Aktuálisan 

a bátonyterenyei Meszes-oldalból a szentkúti 

Meszes-tetőről és Dondó-oldalból került 

kimutatásra a faj. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Állománynagysága becsülve ezres 

nagyságrendűre tehető. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj elsősorban az erdőgazdálkodási 

tevékenységtől való sérülékenysége miatt, 

közepes mértékben veszélyeztetett a 

területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. A 

vágásterületek nagy mérete, az akác 

terjedése (I01), illetve a cser- és molyhos 

tölgy erdőgazdálkodási célú visszaszorítása 

tovább növelheti a negatív hatást. 
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Közösségi jelentőségű nem jelölő állatfajok: 

 

csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)* 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj erősen fluktuáló állománnyal, 

szórványosan fordul elő a tervezési területen. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 100 – 1000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 100 – 1000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepes mértékben veszélyeztetett a 

területen. Elsősorban az élőhelyi viszonyok 

romlása veszélyezteti. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt főként az erdőszegélyek 

becserjésedése/erdősülése (K02.01), az akác 

terjedése veszélyezteti (I01). 

 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj a Szentkúti-patakban fordul elő, kis 

egyedszámban. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 50 – 50 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 50 – 50 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj nagymértékben veszélyeztetett a 

területen, az élőhelyét adó patak 

sérülékenysége miatt. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt főként a Szentkúti-patak élőhelyi 

adottságainak, vízminőségének romlása 

veszélyezteti (H01). 
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skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj általánosan elterjedt a terület erdeiben. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 50 – 50 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 1000-2000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Kismértékben veszélyeztetett 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás. A vágásos üzemmódban 

történő kezelés az élőhelyét adó 

erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. A 

lábon álló holtfát nem kímélő 

nevelővágások, valamint az engedély nélküli 

száradéktermelések jelentkeznek negatív 

hatásként.  

B02 – erdőgazdálkodás (beleértve az 

ültetvényeket is) (M) 

B02.04 – lábonálló és/vagy elfekvő holt 

faanyag eltávolítása (M) 

 

 

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj erősen fluktuáló egyedszámban, 

szórványosan fordul elő a terület 

cserjéseiben. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Erősen fluktuáló állományának változási 

trendjeit, a jelenlegi ismereteink alapján nem 

lehet megállapítani. A faj életmódjából és 

monitorozási nehézségéből adódóan pontos 

számszerűsíthető állományadat nem adható 

meg. 
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Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a területen. 

Élőhelyeinek veszélyeztetettsége és kis 

állománymérete növeli, jó kolonizációs 

képessége csökkenti a sérülékenységét. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az erdőszegély-cserjések felszámolása 

(A10.01), a gyepek kezelésének teljes 

cserjementességre törekvő módszerei, a 

cserjések természetes beerdősülése (K02.01), 

illetve elakácosodása (I01). 

 

kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A Meszes-tető cseres-tölgyesében, egy 

lelőhelyen került elő. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Speciális élőhelyeinek hiánya miatt 

nagymértékben veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. A 

vágásterületek nagy mérete, a lábon álló 

holtfát, tőodvas fákat nem kímélő 

nevelővágások (B02.04), valamint az 

engedély nélküli fakitermelések tovább 

növelhetik a negatív hatást. Az akác 

terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I01). 

 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A mátraverebélyi Kőszirt-hegy lábának 

üdébb és félszáraz gyepjeiből ismert a faj kis 
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állománya. A tervezési terület adottságai, 

vízrajzi viszonyai, erdősültsége nem  

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A fajt az üde és félszáraz gyepek 

kezeletlensége, inváziós fajok terjedése 

közepes mértékben veszélyezteti. Általános 

regionális elterjedtsége, jó kolonizáló 

képessége csökkenti helyi állományának 

veszélyeztetettségét. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az üde és félszáraz gyepek szukcessziós 

átalakulása, cserjésedése, inváziós fajok 

terjedése veszélyezteti (A03.03, I01, 

K02.01). 

 

vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A fajnak jelenleg csak ideiglenesen 

,megtelepedő, illetve telelő egyedeit 

ismerjük a területen, szaporodó állományát 

nem. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 20 – 20 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 5 – 50 egyed (minimum – maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj tervezési területen élő részállománya a 

Zagyva-völgy állományainak lététől függ, 

ezért veszélyeztetettnek kell tekintenünk. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt leginkább a vizes élőhelyek korai 

kiszáradása veszélyezteti (K01.03). 

 

dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
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Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A fajnak jelenleg csak szárazföldi élőhelyeit 

és telelőhelyeit ismerjük a területen, 

szaporodó állományát nem. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj tervezési területen élő részállománya a 

Zagyva-völgy állományainak lététől függ, 

ezért veszélyeztetettnek kell tekintenünk. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt leginkább a vizes élőhelyek korai 

kiszáradása veszélyezteti (K01.03). 

 

nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A Meszes-tetőn, a Remete-barlangnál észlelt 

nászoló példányok. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: - 

  

Faj veszélyeztetettsége: Veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mint erdei odúlakó faj, legfőbb veszélyeztető 

tényezőnek az erdőgazdálkodás tekinthető. A 

vágásos üzemmódban történő kezelés az 

élőhelyét adó erdőállományok élőhelyi 

értékét nagymértékben ronthatja a faj 

számára, mind a búvóhelyek számának, mind 

a táplálkozásra alkalmas terület nagyságának 

csökkentésével. Az egészségügyi termelések 

(beteg és holt fák, különösen odúval 

rendelkező, illetve leváló kérgű fák 

eltávolítása), valamint az engedély nélküli 
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fakitermelések tovább növelhetik a negatív 

hatást. A kis méretű, szigetszerűen 

megjelenő erdőállomány szintén 

veszélyeztető tényező. A környező 

erdőállományokat érő hatások, táplálkozó 

területén keresztül szintén negatívan 

érinthetik a faj védelmi helyzetét. 

B02 – erdőgazdálkodás (beleértve az 

ültetvényeket is) (H) 

B02.04 – lábonálló és/vagy elfekvő holt 

faanyag eltávolítása (H) 

 

kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A Meszes-tetőn , a Remete-barlang üregéből 

ismert előfordulása. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): P 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: A területen kívüli veszélyforrásként kell 

számolnunk a gyümölcsösökben, szőlőkben 

használt rovarölő szerekkel. Az 

erdőállományokat érő hatások, táplálkozó 

területén keresztül szintén negatívan 

érinthetik a faj védelmi helyzetét. 

A07 - biocid termékek, hormonok, 

kemikáliák használata (L) 

B02 – erdőgazdálkodás (beleértve az 

ültetvényeket is) (H) 

B02.04 – lábonálló és/vagy elfekvő holt 

faanyag eltávolítása (H) 

G05 - egyéb emberi jelenlét és zavarás (H) 

G01.04   hegymászás, 

sziklamászás, barlangászat 

 

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok 

 

Magyar név Tudományos név Védettség 

(V, FV) 

Jelentőség (1-2 mondatban 

leírni miért fontos a területen) 
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tavaszi hérics Adonis vernalis V A Cserhátban gyakori, védett 

növényfaj. 

magyar bogáncs Carduus collinus V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

piros madársisak Cephalanthera rubra V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

nagyezerjófű Dictamnus albus V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

kislevelű nőszőfű Epipactis 

microphylla 

V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

magyar repcsény Erysimum odoratum V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

kései prémestárnics Gentianella ciliata V A Cserhátban ritka, védett 

növényfaj. 

sárga kövirózsa Jovibarba hirta V A Cserhátban ritka, védett 

növényfaj. 

keménytövisű 

lucerna 

Medicago rigidula V A Cserhátban csak innen 

ismert, ritka, védett növényfaj. 

bíboros kosbor Orchis purpurea V A Cserhátban gyakori, védett 

növényfaj. 

magyar perje Poa pannonica ssp. 

scabra 

V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis 

ssp. nigricans 

V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

csinos árvalányhaj Stipa pulcherrima V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

pilisi bükköny Vicia sparsiflora V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

déli hőscincér Cerambyx velutinus V Magyarországon nagyon ritka, 

védett bogárfaj. 

Arias-díszbogár Kisanthobia ariasi V Magyarországon nagyon ritka, 

védett bogárfaj. 

hosszúcsápú 

vércincér 

Purpuricenus 

kaehleri 

V Magyarországon meglehetősen 

ritka, védett bogárfaj. 

vöröscombú facincér Rhopalopus 

spinicornis 

 Magyarországon meglehetősen 

ritka, védett bogárfaj. 

sápadt éjicincér Trichoferus pallidus V Magyarországon meglehetősen 

ritka, védett bogárfaj. 

kis apollólepke Parnassius 

mnemosyne 

V A Cserhátban szórványosan 

előforduló, összetett élőhely 

igényű faj. 

farkasalmalepke Zerynthia polyxena V A Cserhátban szórványosan 

előforduló, védett faj. 

pannongyík Ablepharus kitaibelii 

fitzingeri 

FV Ritka, fokozottan védett 

hüllőfaj, melynek jelentős 

állománya él a területen. 

bajszos sármány Emberiza cia FV A Cserhátban ritkán 

előforduló, veszélyeztetett faj. 

európai vadmacska Felis silvestris FV A Cserhátban szórványosan 
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előforduló, veszélyeztetett faj. 

 

1.3. Területhasználat 

 

1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás 

 

A kataszteri nyilvántartás alapján a művelési ágak között dominál az erdő (össz. 87,3%). A 

gyepek részesedése alacsony a tervezési területen (össz. 11,8%), de kiterjedésük nem 

elhanyagolható (1405 hektár). Elhelyezkedésüket tekintve a gyepek peremhelyzetűek, 

nagyobb összefüggő gyepeket Mátraverebély felett (Kő-szírt, Pipis-domb, Őr-hegy lapos), 

Szúpatak felett (Meszes-oldal) és Márkháza felett (Vörös-haraszt) találunk. A kivett művelési 

ágban lévő ingatlanok jelentős része út, árok és vízmosás, míg a Mátraverebély 0147 ingatlan 

a nyilvántartás alapján önkormányzati tulajdonban lévő víztározó. 

 

Művelési ág Kiterjedés (ha) Arány (%) 

erdő 778,99  87,27 

kivett 8,35 0,94 

gyep (rét és legelő) 105,26 11,79 

Összesen 892,6 100 

  

1.3.2. Tulajdoni viszonyok 

 

A tervezési területen dominál az állami tulajdon (össz. 75,6%), melynek legnagyobb részén 

az Ipoly erdő Zrt. folytat kezelői tevékenységet (össz. 636,8 hektáron). Természetvédelmi 

vagyonkezelésben a tervezési terület északnyugati részén lévő sámsonházi ingatlanok 

tartoznak (össz. 35,57 hektár). Két ingatlan vonatkozásában (Mátraverebély 0135/4 és 

0146/3) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A 

magántulajdoni forma elsősorban a tervezési terület déli felém, Mátraverebély 

községhatárban dominál. Az önkormányzati tulajdon – bár több ingatlant érint – kis 

kiterjedésű a tervezési területen (2,93 hektár), jobbára kivett művelési ágú utak tartoznak ide. 

 

Tulajdonosi csoport Kiterjedés (ha) arány (%) 

magántulajdon 214,74 24,06 

állami tulajdon, ebből 674,92 75,61 

Ipoly Erdő Zrt. 639,89 71,35 

Bükki Nemzeti Park Ig. 35,57 3,99 

MNV Zrt. 2,45 0,28 

önkormányzati tulajdon 2,93 0,33 

Összesen: 892,6 100 

 

1.3.3. Területhasználat és kezelés 

 

1.3.3.1 Mezőgazdaság 

 

A tervezési területen 153,3 ha gyep (rét és legelő) művelési ágú mezőgazdasági terület 

található, mely a teljes terület 17%-a. A gyepek hasznosításában településenként jelentős 

eltérés nincs. A Sámsonháza határában található nagyobb kiterjedésű, védett státuszú 

gyepeken (Sámsonháza 075/10 „a” és „c” alrészlete) korábban megtörtént a cserjések 

eltávolítása, de a fenntartó kezelések elmaradásával jelenleg is foltokban erősen cserjés, 
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fásodott. A mátraverebélyi gyepek extenzíven hasznosítottak, egy részük becserjésedett, 

önerdősül. Jelenlegi gyepgazdálkodás alacsony fokú, a legeltetés szinte teljesen visszaszorult 

napjainkra. Bátonyterenye szúpataki határrészén lévő gyepeken egy mintegy 7 ha terület 

kivételével nem hasznosítottak; a gyepek a cserjésedés, önerdősülés különböző stádiumában 

vannak.  

Összességében megállapítható, hogy a tervezési területen lévő mezőgazdasági területek 

termőképességük, lejtésviszonyaik miatt intenzív mezőgazdasági művelésre alkalmatlanok, 

ezt a jelenlegi földhasználat is jól mutatja. 

 

1.3.3.2 Erdészet 

 

Az erdőgazdálkodás a tervezési területen jellemző területhasznosításnak tekinthető. Ez a 

Natura 2000 kijelölés szempontjából is meghatározó, hiszen a tervezési területen jelölő erdei 

élőhelytípusok jelentős arányban fordulnak elő (a közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok 

kiterjedése 659,86 hektár, mely a teljes terület 86%-át jelenti).  

 

Az erdőtervezett erdőterületek kiterjedése 759,65 hektár (a teljes tervezési terület 85,1%-a 

erdőtervezett). A tervezési területen az állami erdőstruktúra dominál, mely a szentkúti 

területen egybefüggő tömböt képez (Ipoly erdő Zrt, Kelet-cserháti Erdészete). A 

magántulajdoni forma elsősorban a peremeken jellemző, elsősorban a Bátonyterenye 36 és 

101 illetve a Mátraverebély 13, 14 és 36 erdőtagokban. 4 magángazdálkodó van bejelentve a 

területen. Kis kiterjedésben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében jelenleg 

csak a védett státuszú Sámsonháza 3/H erdőrészlet található.  

 

A tervezési terület erdőinek jelenlegi korosztály-megoszlása kedvezőtlennek tekinthető. A 

korosztályviszonyaok a gazdasági erdők átlagos viszonyait tükrözik: a 70 évnél idősebb 

erdőállományok összkiterjedése csak 23,2%-ot tesz ki, az igazán idős (100 év feletti) 

erdőállomány csak közel 32 hektár kiterjedésben fordul elő. A tervkészítés időpontjában 24,7 

hektár kiterjedésben fordul elő üres vágásterület. Az erdők korosztály-megoszlása az alábbi: 

 

Korosztály (év) kiterjedés (ha) arány (%) 

üres vágástér 24,73 3,3 

0-10 22,44 3,0 

11-20 171,32 22,6 

21-30 80,45 10,6 

31-40 64,64 8,5 

41-50 89,1 11,7 

51-60 73,32 9,7 

61-70 57,59 7,6 

71-80 67,82 8,9 

81-90 65 8,6 

91-100 11,45 1,5 

-101 31,79 4,2 

Összesen: 759,65 100,0 

 

A faállomány-típusok tekintetében dominálnak a honos, az erdőgazdálkodási tájra jellemző 

fafajokkal jellemezhető típusok (össz. 82,6%), a kitettségnek megfelelően a tájra jellemző 

tölgyes és cseres állományok a legjelentősebbek (139 ill. 426 ha, 18,3 és 56,1%). A molyhos 

tölgyes állományok szerep sem elhanyagolható (4% feletti). Az idegenhonos faállományokat 

a tervezési területen az akácosok (4,4%) és a különböző fenyvesek (7,2%) képviselik. 
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Utóbbiak elsősorban kopárfásítási céllal kerültek a területre, jelentős kiterjedést érnek el a 

Meszes-tető területen. Ezek arányukat tekintve nem jelentősek, azonban térhódításuk – 

különös tekintettel a fehér akácra – egyre jelentősebb. 

 

Faállomány típus kiterjedés (ha) arány (%) 

Tölgy (összesen) 24,73 3,3 

Cser (összesen) 139,07 18,3 

Bükk (összesen) 426,12 56,1 

Gyertyán 10,89 1,4 

Akác 33,69 4,4 

Juhar - egyéb keménylombú 

(juhar, szil, kőris) 

12,96 1,7 

Hazai nyár 0,15 0,0 

Fűz – egyéb lágylombú (fűz, 

éger, hárs) 

4,57 0,6 

Fenyő össz. (erdei-, fekete-, 

luc-, vörös- és egyéb fenyő) 

54,72 7,2 

Összesen: 759,65 100 

 

Az erdők elsődleges rendeltetésénél a terület nem védett státuszából adódóan a gazdasági 

(faanyagtermő) rendeltetés dominanciája jelenik meg (72,1%). A meredek, sekély 

termőréteggel fedett oldalakban viszonylag jelentős kiterjedést érnek el a talajvédelmi 

rendeltetésű erdők (össz. 209 ha; 27,6%). Egyedül a Kelet-Cserhát Tájvédelmi körzet részét 

képező Sámsonháza 3/H erdőrészlet természetvédelmi rendeltetésű. 

 

Rendeltetés (ezen belül) kiterjedés (ha) arány (%) 

Gazdasági Faanyagtermő 547,74 72,1 

Védelmi Természetvédelmi 2,21 0,3 

 Talajvédelmi 209,7 27,6 

Összesen:  759,65 100 

 

Az alkalmazott üzemmódok jól mutatják a jelenlegi erdőkezelési gyakorlatot, 165 

erdőrészletben jelenleg is vágásos gazdálkodást folytatnak (össz. 719,2 hektáron, a tervezési 

terület 94,7%-án). A természetvédelmi szempontból kedvezőbb szálaló és faanyagtermelést 

nem szolgáló üzemmódok kiterjedése jelenleg is csak 9 erdőrészletben érvényesül (össz. 

40,45 hektáron, a tervezési terület 5,3%-án). 

 

1.3.3.3 Vadgazdálkodás, halászat, horgászat 

 

A tervezési területen a vadászati jogot a 12-551010-1-3-0 kódszámú vadgazdálkodási 

egységet érintően a Sámsonházi Földtulajdonosok közössége gyakorolja (Földtulajdonosi 

képviselő: Szikora János, 3075. Nagybárkány, Bajcsy-Zs. u. 7.). A vadászati jogot 

megalapozó határozat száma: Nógrád megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

21.4/317-28/2007. A vadászati jogot ezen határozat szerint 2007.03.01.-től 2017.02.28-ig 

gyakorolja. A 6.100 hektáros terület rendeltetése: vadgazdálkodás. A területre elsősorban a 

nagyvadgazdálkodás jellemző, melyet a becslési adatok kivonata alátámaszt. 



67 

 

 

Vadfaj 

megnevezése 

Becsült állomány   

 2001 2005 2008 

Gímszarvas 70 73 76 

Dámszarvas 46 65 70 

Őz 120 163 140 

Muflon 0 0 0 

Vaddisznó 90 107 120 

Mezei nyúl 200 290 200 

Fácán 500 500 400 

Fogoly 0 10 0 

 

Tájékoztatást nyújt a területről az üzemterv, illetve éves jelentés terítékadata is: 

 

Vadfaj 

megnevezése 

Terítékadat   

 2001 2005 2008 

Róka 4 10 11 

Borz 0 5 4 

Szajkó 0 20 16 

 

A dámszarvas a ’80-as  évek  elején gyulaji állományból történő telepítés és az országhatáron 

túli területekről történő migráció eredményeképp jelent meg a területen. Erdei és 

mezőgazdasági kártétele, a természetvédelmi érdekek erősödése és a trófeás vad gyenge 

minősége, annak alacsony bérvadászati kereslete vitathatóvá teszi a területen a 

létjogosultságát (Forrás: Tanulmány a vadgazdálkodás fejlesztésére az Ipoly erdő Zrt. 

működési területén; http://www.rrapoiplie.sk/dokumenty/94_10394-vadgazd.pdf). 

Szerencsés, hogy üzemtervezett fajként a muflon nincs regisztrálva, ez továbbiakban sem 

kívánatos. A váltóvadként előforduló egyedeket a vadászatra jogosultnak a területről el kell 

távolítania. 

 

1.3.3.4 Vízgazdálkodás 

 

Vízgazdálkodásra alkalmas felszíni vízfolyás a tervezési területen nem található. 

 

1.3.3.5 Turizmus 

 

A tervezési területen belül a turistaforgalom fő célpontja a Mátraverebély-szentkúti 

búcsújáró- és zarándokhely. Az ide látogatók száma főleg a kegyhely ünnepein, búcsúnapjain 

sokszorozódik meg. Évente legalább 30–35 ilyen alkalom van, így éves szinten becsülve a 

látogatók száma eléri a százötvenezret. A látógatószám növekedését kiemelt 

projektberuházások is segítették az elmúlt években. 

Maga a kegytemplom és a kolostor nem képezi a tervezési terület részét, de azzal közvetlenül 

határosak. Viszont a zarándokhelyként tisztelt Szent László hasadék és a szent királyokról 

elnevezett, jelentősen kiépített források, valamint a Meszes-tetői remetelakások már a 

tervezési területhez tartoznak. Az ezekhez vezető turista- és sétautak jelentős forgalmat 

bonyolítanak le. A források az országos kék túra Sámsonháza és Mátraverebély között vezető 

szakaszáról leágazó kék négyzet, majd zöld sáv jelzésen közelíthetők meg. A Mária-út 

http://www.rrapoiplie.sk/dokumenty/94_10394-vadgazd.pdf
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hálózat elemei is érintik a területet, a már korábbi jelzésekre épülve. A remetelakásokhoz a 

jelzett Ω turistaút vezet, egy viszonylag meredek gyalogúton érhetőek el és vakon végződik. 

Összességében elmondható, hogy a turistaforgalomból eredő terheléssel csak a 

búcsújáróhelyen és környékén kell számolni. A tervezési terület más részeit jelentéktelen, 

természetvédelmi szempontból nem meghatározó látogatottság jellemez. 

 

1.3.3.6 Ipar 

 

A tervezési területen ipari és bányászati tevékenység jelenleg nem folyik.  

A tervezési területhez nem tartozik hozzá, de abba beékelődik a korábbi szúpataki 

mészkőbánya területe. A szúpataki lakosok már az 1700-as évek második felében 

bányászhattak és égettek mészkövet saját célra és felajánlották azt más települések részére is 

építkezési célból. 1933-ban az ADLER és RITTER Agyag-, Kő- és Krétaipar kért engedélyt 

2,9 kh. nagyságú területen lajtamész kitermelésére. Az 1970-es évektől termelőszövetkezeti 

bányászat folyt. A kinyert miocén puha mészkövet nagyrészt talajjavító anyagként 

hasznosítottak. Az 1990-es évek elejéig folyt a kitermelés. Jelenleg a terület a Kisterenyei 

Bányászati, Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. (3070. Bátonyterenye, Zrinyi út 137.) 

tulajdonában van. 

Szúpatak település alatti szénvagyon bányászati jogát az 1900-as évek elején egy losonci 

illetőségű személy bérelte. Majd a Dr. Lipták és Társa Építési és Vasipari Rt. bírt kőszén, 

illetve barnaszén kutatási, bányanyitási és kiaknázási joggal. A részvénytársaság jogutódja a 

Nagybátonyi Szénbánya Rt. volt. 1933 júniusában a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. bírt 

szénjogi szerződéssel. Ennek realizálására az 1900-as évek közepén kerül sor, amikor a 

község alatt megindul a kányási szénmező lefejtése. A kányási bányaüzem 1990-ig működött. 

Ezeknek megfelelően a tervezési területet érinti a „Szupatak I.”mészkő külszíni fejtéshez és a 

„Mátraverebély I.” (Kányás akna) szénbányához tartozó bányatelek. 

Az ingatlannyilvántartás szerint bányaszolgalmi jog került bejegyzésre az alábbi ingatlanok 

esetében: Bátonyterenye 032, 036, 037, 038 és Mátraverebély 035/3. A teljes területet érinti a 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kezelésében bejegyzett Bátonyterenye 136. számú 

szénhirdogén bányatelek. 

A Bátonyterenye-Csengerháza transzformátor telepről induló Balassagyarmatig kiépített 120 

kV-os nagyfeszültségű villanyvezeték átszeli, a Lőrinci Mátravidéki-erőműig futó szintén 

120 kV-os vezeték a határán érinti a tervezési területet. A Bátonyterenye-Csengerháza és 

Szécsény között húzódó 20 kV-os vezeték keresztül halad a tervezési terület D-i részén, 

valamint a Szentkútra vezető szintén 20 kV-os vezeték az oda vezető közútig lenyúló 

Mátraverebély 0135/3 hrsz-ú terület kis részét metszi. A vezetékhálózat fenntartója az 

ÉMÁSZ Nyrt. Salgótarjáni Régióközpont (3100. Salgótarján, Rákóczi út 54.).  

A Bátonyterenye és Pásztó között futó földgázvezeték a tervezési terület Ny-i részén halad 

keresztül a Mátraverebély 0135/3 hrsz-ú területet érintve. A vezetékhálózat fenntartója a 

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (3100. Salgótarján, Csokonai út 1.). 

 

1.3.3.7 Infrastruktúra 

 

A tervezési területet délen a 21167 sz. Mátraverebély II. bekötő út, mint országos közút 

határolja, mely a 21. számú főközlekedési úthoz csatlakozik. Közforgalmú vasútvonal nem 

érinti a területet. Az egy db gazdasági társaság tulajdonában lévő úton kívül állami (erdészeti, 

közútkezelői) és önkormányzati fenntartású utak vannak a területen. 

Az erdőterületen található utak elsősorban az erdő-, és vadgazdálkodást szolgálják, állapotuk 

változó, általában száraz időben járhatók. A peremhelyzetű utak részben felhagyottak, 



69 

 

felgazosodtak. A meredek területek útjai folyamatos karbantartást igényelnek, csapadékos 

időben nehezen vagy nem használhatók. 

Az ingatlan-nyilvántartásban nem került feltüntetésre, de a Mátraverebély 0135/3 g erdő 

művelési ágú földrészleten található egy jelenleg is használatban lévő vadászház. 

 

A tervezési területtel érintett ingatlanok esetében az alábbi szolgalmi jogok kerültek 

bejegyzésre: 

 

Település Hrsz. Szolgalmi jog típusa Szolgalmi jog jogosultja 

Bátonyterenye 013/2 Átjárási szolgalmi jog Bátonyterenye 013/3 hrsz. 

megközelítéséhez 

Bátonyterenye 032 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei Földhivatal 

Bátonyterenye 032 Bányaszolgalmi jog MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. 

Bátonyterenye 036 Bányaszolgalmi jog Gáz és Olajszállító Vállalat 

Bátonyterenye 037 Bányaszolgalmi jog MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. 

Bátonyterenye 038 Bányaszolgalmi jog Gáz és Olajszállító Vállalat 

Mátraverebély 0135/3 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei Földhivatal 

Mátraverebély 0135/3 Bányaszolgalmi jog MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. 

Mátraverebély 0148 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei Földhivatal 
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7. A tervezési terület élőhelytérképe (Á-NÉR 2011 alapján) 
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4.  Fotódokumentáció 

 

 
 

1) kép: Meszes-tetői sztyepprét, sziklagyep mozaikja felnyíló tölgyessel (KE-1, KE-4) 

 

 
 

2) kép: Cseres-tölgyes idős faegyedekkel Szúpataknál (KE-2) 
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3) kép: Idős bükkös állomány Szentkútnál (KE-3) 

 

 
 

4) kép: Fajgazdag szálkaperjés félszárazgyep (KE-4) 
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5) kép: Borókával záródó félszáraz gyep (KE-5) 

 

 
 

6) kép: Akáccal spontán erdősülő terület (KE-5) 
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7) kép: A szentkúti remetebarlang egyben védett földtani alapszelvény besorolású is 

 

 
 

8) kép: A Szentkúti-patak völgye értékes felszíni formákat mutat, mely egyben szakrális 

emlék is 

 


