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I. Natura 2000 fenntartási terv



 

1. A terület azonosító adatai 
 

1.1. Név 

 

Tervezési terület neve és típusa: 
Szandai Vár-hegy kiemelt jelentőségű 

különleges természetmegőrzési terület 

 

1.2. Azonosító kód 

 

Tervezési terület azonosítója: HUBN20059 

 

1.3. Kiterjedés 

 

Tervezési terület kiterjedése: 33,7 hektár 

 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek 

 

1.4.1. Jelölő élőhelyek  

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

 8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 

 9180* Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 

 

1.4.2. Jelölő fajok 

 

 nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

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 

érintettsége (%) (ha) (%) 

Szanda 
 

33,7 100 1,57 

Összesen: 33,7 100  

 

1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

 

Típus Kód Név 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté nyilvánító 

jogszabály száma 

Helyi 

jelentőségű 

védett természeti 

11/40/TT/76 Szandai Várhegy  20 

36020/2008/2007.09.18 

(bejegyző határozat 

száma) 
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terület 

Védett régészeti 

lelőhely 
40160. 

Vár-hegy; 

bronzkori sánc 
- 

33770/2009/2008.10.17 

(bejegyző határozat 

száma) 

Műemlék - Szandavár - 

32090/3/1994.08.01 

(bejegyző határozat 

száma) 

Országos 

ökológiai 

hálózat 

- 
magterület  33,7 

2003. évi XXVI. 

törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
Összesen: 33,7 

 

1.7. Tervezési és egyéb előírások 

 

1.7.1.Természetvédelmi kezelési terv 

 

Országos jelentőségű védett terület hiányában természetvédelmi kezelési terv nem készült. 

 

1.7.2.Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) 

 

Település Típus Határozatszám 

Szanda Helyi Építési Szabályzat  6/2002. (XI.22.) sz. rendelet 

 

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek 

 

A tervezési terület a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság illetékességi 

területén található és a Berceli erdőtervezési körzetbe tartozik. A körzeti erdőterv 2009. 

január 1. és 2018. december 31. között hatályos (Törzskönyvi száma: 24/2009.; 

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

uletek/erdotervezes/korz_erd) 

 

Erdőtervezési 

körzet neve 

Érintett települések 

(teljes körű 

felsorolás) 

Aktuális 

erdőterület (ha) 

Erdőtervezés éve 

Berceli Szanda 31,16 2009 

 

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-

552610-1-4-1 azonosítószámú Szandahegy VTE (http://www.omvk-nograd.hu alapján) 

 

1.7.5. Halgazdálkodási tervek 

 

A tervezési területen nincs nyilvántartott halgazdálkodási vízterület. 

 

1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

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://www.omvk-nograd.hu/
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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? 

K02.01 fajösszetétel 

változás, 

szukcesszió 

M 1 Pannon sziklagyepek (Stipo-

Festucetalia pallentis) (6190) 

- a sziklagyepek taposásával 

gyomfajok és taposástűrő 

elemek kerülnek túlsúlyba a 

sziklagyepeken (csak közvetve 

jelentkező hatás, melyet más 

tényezők indukálnak, lásd 

G01.02). 

K04.05 növényevők általi 

károkozás 

(vadrágás is) 

M 15 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői (9180) 

- a területen jelentkező nagyvad 

állomány csapáin inváziós 

növényfajok (elsősorban 

kisvirágú nebáncsvirág 

/Impatiens parviflora/) jutnak 

be a területre 

F03.01.01 vadak károkozása 

(túltartott 

vadállomány) 

M 15 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői (9180) 

- lásd a K04.05 tényezőnél 

jelzett folyamatokat 

M01 abiotikus 

viszonyokban a 

klímaváltozás 

hatására 

bekövetkező 

változások 

M 8 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői (9180) 

- Az üde erdei élőhelyeken a 

klímaváltozásból eredeztethető 

kiszáradás a fajkészlet 

átalakulásához, leromlásához 

vezethet (elsősorban a bükkös 

/Fagetalia/ fajok 

visszaszorulásában) 

I01 idegenhonos 

inváziós fajok 

jelenléte 

L 1 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői (9180)  

- A tervezési terület jelölő 

élőhelyeit elsősorban a 

kisvirágú nebáncsvirág és a 

szibériai gólyaorr érinti 

(jelenlegi térhódításuk még nem 

jelentős). A tervezési területről 

továbbá ismert fehér akác és 

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

tényező neve 

Jelentősége1 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon gyakorol 

hatást? 

seprűzanót a zonális – nem 

jelölő státuszú – erdőket 

veszélyezteti elsősorban. 

G01.02 túrázás, lovaglás 

és nem gépesített 

járművel végzett 

tevékenység 

M 1 Pannon sziklagyepek (Stipo-

Festucetalia pallentis) (6190) 

- A várrom környékének, 

plakor-jellegű sziklafelszínei a 

taposás miatt eléggé 

elgyomosodtak. 

B02 erdőgazdálkodás 

(beleértve az 

ültetvényeket is) 

M 20 nagy szarvasbogár 

- A vágásos üzemmódban 

történő erdőkezelés a faj 

élőhelyét adó erdőállományok 

élőhelyi értékét nagymértékben 

ronthatja. 

B02.04 lábonálló és/vagy 

elfekvő holt 

faanyag 

eltávolítása 

L 10 nagy szarvasbogár 

- az egészségügyi termelések (a 

beteg és holt fák eltávolítása), 

száradékolások kedvezőtlen 

hatással vannak a faj helyi 

állományára.  

 

(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:  

- pannon cseres-tölgyesek (91M0)  

- szubmontán és montán bükkösök (9130)  

- lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (*9180)  

- szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel (8220)  

- pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190)  

- 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: 
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- A területen található szubmontán bükkös (9130) és törmeléklejtő-erdő (9180) élőhely 

típusokba tartozó erdők kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / 

helyreállítása, a legjobb természetességi állapotú állományrészek érintetlenségének 

biztosításával, a kevéssé jó természetességi állapotú állományrészekben folyamatos 

erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással;  

- A területen található pannon cseres-tölgyes (91M0) élőhely típusba tartozó erdők 

kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, különösen a nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt 

faanyag mennyiségének növelésével;  

- A sziklagyepi élőhelyek (8220 és 6190) állományainak fenntartása / helyreállítása az 

emberi zavarás megszüntetésével (lekerítés), szükség esetén az akác mechanikai és 

vegyszeres irtásával. 

- A beerdősülő legelőerdő idős fáinak kímélete teljes életciklusuk során, illetve haláluk 

után holtfaként történő megtartásuk. A legelőerdő ligetes állapotban tartása, a további 

záródás megakadályozása erdőgazdálkodási módszerekkel. 

 

3.1.2. További célok 

- A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (gyertyános-tölgyes /91G0/, 

molyhos tölgyes /91H0/), illetve fajok (nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) 

kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős 

állományrészek, faegyedek, az elegyfafajok, valamint holt faanyag mennyiségének 

növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén 

vegyszeres kezelésekkel;  

- A területen található, lejtősztyepprétek (6240) élőhely típusba sorolható gyepek 

kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása a cserjésedés, 

visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. 

- A kultúrtörténeti és természeti értékek feltárását, megismerését, megőrzését szolgáló 

kutatási tevékenységek feltételeinek biztosítása. 

 

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. 
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- 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.  

 

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

élőhelytípusokat egyaránt. Mivel a tervezési terület mozaikos (összesen 33 élőhelyfolt), így a 

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

egység részeként kell értelmezni (pl. a várrom területe a sziklai növényzetbe ékelve).  

 

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 módjára. 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). 

 

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. 
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3.2.1. Élőhelyek kezelése 

 

3.2.1.1.  KE-1 kezelési egység: Cseres- és gyertyános-tölgyesek (zonális erdők) 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület zonális erdőterületeit foglalja magába, melyek egyben 

jelölés alapjául szolgáló élőhelyeknek is tekinthetők. A cseres- és gyertyános tölgyesek a 

hegy alsóbb régiójában nagyjából összefüggő „köpenyt” képeznek.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: cseres-kocsánytalan tölgyesek (L2a); gyertyános – 

kocsánytalan tölgyesek (K2) / 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), csíkos 

medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

 érintett földrészletek: Szanda 0177 (az ingatlanok érintettsége csak részleges) 

 érintett erdőrészletek: Szanda 27/A*, B*, C*, 28/C (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 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 védelmének 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 m
3
/ha álló és/vagy fekvő holtfa 

jelenlétének biztosítása.  

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

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

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

cserjefajok minden egyedének megkímélése. 
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 Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen, az egyes törzsek legvékonyabb 

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

fenntartása legalább 10 m
3
/ha mértékben.  

 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 csak magas tuskó visszahagyásával, 

és az odú megőrzésével valósítható meg.  

 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:  
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Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Berceli erdőtervezési körzet 

erdőterve (törzskönyvi száma: 24/2009.), 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: 

 

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. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár, 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 betelepülésének megakadályozása. 

 

3.2.1.2.  KE-2 kezelési egység: Sziklaerdők és törmeléklejtő erdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési területen egy tömbben előforduló szikla és törmeléklejtő-

erdőket foglalja magába.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: törmeléklejtő-erdők (LY2a); Tölgyes jellegű sziklaerdők és 

tetőerdők (LY4) / Natura 2000 kód: Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-

erdői (9180). 

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

medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), 
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nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), kis patkósdenevér (Rhinolophus 

hipposideros). 

 érintett földrészletek: Szanda 0177 (az ingatlanok érintettsége csak részleges) 

 érintett erdőrészletek: Szanda 27/A*, C* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek 

érintettsége csak részleges) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel érintett erdőállományok jelenleg nem állnak gazdasági hasznosítás alatt. 

A termőtalaj sekély, így a talajvédelmi rendeltetés egyben a természetvédelmi célokkal is 

egyezik. A kezelési javaslatok a jelenlegi kedvező erdőszerkezeti és fajösszetételi állapot 

fenntartását, védelmét célozzák meg: 

 Az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az 

inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység kivételével. 

 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. 

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Berceli erdőtervezési körzet 

erdőterve (törzskönyvi száma: 24/2009.), 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: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

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

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

javaslatok részét képezik. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár nem javasolt. 
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g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A tervezési terület legértékesebb erdei élőhelyeit magába foglaló állományok ehhez a 

kezelési egységhez tartoznak. Ezek egyben a Cserhát-vidék legtermészetesebb, legjobb 

állapotban fennmaradt sziklaerdeinek is tekinthetők (regionálisan unikális élőhelynek 

tekinthetők). A kezelési javaslatok ebben az egységben elsősorban a jelenlegi erdőszerkezeti 

és fajkészletbeli állapot fenntartását célozzák meg. A legfontosabb védelmi feladatok között 

jelentkezik az inváziós fásszárúak (elsősorban a fehér akác) betelepülésének 

megakadályozása. 

 

3.2.1.3.  KE-3 kezelési egység: Sziklanövényzet, sztyepprétek, sziklai cserjések és 

melegkedvelő tölgyesek (várrom környezete) 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület, a Bár-hegy „tetőrégióját” foglalja magába. Az egyes 

élőhelytípusok (sziklagyepek, sztyepprétek, sziklai cserjések, melegkedvelő tölgyesek) 

mozaikos szerkezetet alkotnak és egyetlen kezelési egységként jól lehatárolhatók. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: nyílt szilikátszikla-gyepek (G3), köves talajú lejtősztyepek 

(H3a), árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet (I4), mész- és melegkedvelő tölgyesek 

(L1), sziklai cserjések (M7), taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 

(OG) / Natura 2000 kód: pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

(6190), szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel (8220), szubkontinentális peri-

pannon cserjések (40A0). 

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

hőscincér (Cerambyx cerdo), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Szanda 0177 (az ingatlan érintettsége csak részleges) 

 érintett erdőrészletek: Szanda 27/B*, C*, TI (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek 

érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területrész gazdálkodással nem érintett, azonban mivel olyan 

erdőrészleteket is érin, melyekben erdészeti hasznosítás tervezett, így fontosnak tartottuk a 

releváns pontok kiemelését: 

 Az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az 

inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység kivételével. 

 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. 

 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 Berceli erdőtervezési körzet 

erdőterve (törzskönyvi száma: 24/2009.), 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: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

javaslat nem merült fel. A gazdálkodáshoz nem köthető turisztikai javaslatok közvetve az 

élőhelyek állapotának javulását is magával hozza (pl. a taposási kár csökkentésével).  

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár nem javasolt. Mivel a kezelési egység a leginkább érintett a turisztikai célú 

látogatással, így javasolt a várrom környékén szerteágazó ösvényhálózat racionalizálása, a 

javasolt az útvonalak táblákkal történő megjelölése. A kilátást (körpanorámát) esetleg 

beárnyékoló faegyedek, cserjések kivágását a tulajdonossal (bejegyzett erdőgazdálkodóval) 

és a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A várrom táji környezete egyaránt tartalmaz igen értékes sziklai növényzetet (sziklagyepek, 

sziklai cserjések), lejtősztyeppréteket, melegkedvelő tölgyeseket, illetve ezek taposással 

érintett leromlott állományait. Összességében jelenleg a természetes állományú élőhelyfoltok 

a jellemzőek. Erdőgazdálkodási hasznosítás nincs, a javaslatok a turisztikai célú látogatás 

szabályozását célozzák. 

 

3.2.1.4. KE-4 kezelési egység: Beerdősült fáslegelő 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület zonális erdőterületeit foglalja magába, melyek egyben 

jelölés alapjául szolgáló élőhelyeknek is tekinthetők.. A cseres- és gyertyános tölgyesek a 

hegy alsóbb régiójában nagyjából összefüggő „köpenyt” képeznek.  

 

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), csíkos 

medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 
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skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), nyugati piszedenevér (Barbastella 

barbastellus), kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros). 

 érintett földrészletek: Szanda 0177 (az ingatlan érintettsége csak részleges) 

 érintett erdőrészletek: Szanda 27/B*, C* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek 

érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

 A körzeti erdőtervezés során a legelőerdők területének hagyásfa csoportként 

történő kijelölése. A hagyásfa csoportok területét érintően készletgondozó 

fahasználatok tervezése. 

 A legelőerdők területén a záródáshiány természetvédelmi célú fenntartásának 

biztosítása. 

 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 fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével 

jelölhetők ki.  

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Berceli erdőtervezési körzet 

erdőterve (törzskönyvi száma: 24/2009.), 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: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

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

inváziós fásszárú fajok visszaszorítása illetve betelepülésének megakadályozása) a 

gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok részét képezik. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 
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A kezelési egység területén olyan tevékenység, amely a természetközeli élőhely területének 

csökkenésével jár, nem javasolt. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A legelőerdők, fáslegelők, mint eltűnőben lévő – egykor a Cserhát-vidéken is elterjedtebb –

tájhasználati formák megmaradt foltjai feltétlenül kiemelt védelemre érdemesek. Átmenetet 

képeznek az erdős és a fátlan társulások között, így a természeti értékeik között mindkét 

társuláscsoport fajai megtalálhatóak. A tervezési területen előforduló állományok megfelelő 

táji környezetben találhatók, jelölő élőhelyekkel érintkeznek (maga a kezelési egységgel 

lehatárolt folt is jelölő pannon cseres-tölgyesnek tekinthető). A közösségi jelentőségű 

élőhely-típusok karakterének megőrzése/javítása mellett, az ezekhez az élőhelyekhez kötődő 

közösségi jelentőségű fajok (elsősorban xilofág bogarak és erdei denevérek) védelmi 

helyzetének javítását is szolgálják. 

 

3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés 

 

A tervezési területen élőhelyrekonstrukciós, élőhelyjavaslatok megfogalmazása nem 

indokolt. Ennek oka elsősorban az, hogy a teljes tervezési területen dominálnak a természetes 

(egyben közösségi jelentőségű) erdőállományok illetve meghatározó az edafikus sziklai 

növényzet. 

 

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések 

 

Az élőhelykezelések megvalósítása, mind az élőhelyek megőrzésére, területének növelésére, 

visszaállítására, és minőségének javítására irányuló törekvés, önmagában is komplex 

fajvédelmi intézkedések megvalósításának tekinthető. Az érintett kezelési egységeknél 

meghatározott javaslatok a jelölő állatfajok hosszú távú fennmaradását szolgálhatják. A 

tervezési területen külön fajvédelmi program megvalósítása nem indokolt. 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

Az országos léptékű Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében 

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

 

A jövőre nézve legfontosabbnak tartott monitorozási feladatok a tervezési területen az 

alábbiak: 

 A terület védett növényfajainak, gerinctelen és madárfaunájának nyomon 

követése, kiemelt figyelemmel az erdőkezelés és a turizmusból eredő taposás 

élővilágra gyakorolt hatására (jelenlét / hiány felmérések, mennyiségi mintavétel 

NBmR protokoll alapján). 

 Özönnövények esetében ponttérképezéses (alapállapot) felmérés majd annak 

megismétlése javasolt 5 éves visszatérési idővel. A vizsgálat eredményeként a 

kezelések tervezhetősége is javulhat. 

A jövőre nézve legfontosabbnak tartott kutatási feladatok a tervezési területen az alábbiak: 

 Mivel a terület zoológia szempontból kevéssé feltárt, egyes – védett fajokat is 

tartalmazó – élőlénycsoportok (pl. lepkék, egyenesszárnyúak) kiemelt kutatási 

prioritásként jelentkeznek (alapfaunisztikai felmérések: jelenlét / hiány 

felmérések, mennyiségi mintavétel). 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr


20 

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésre álltak korábban is biotikai alapadatok 

(elsősorban növény-, bogár-, egyenesszárnyú-, lepke-, kétéltű és madárfajokra), melyek jelen 

tervezés során kiegészültek a közösségi jelentőségű állatfajok felméréseivel. 

 

3.2.5. Mellékletek 

 

A kezelési egységek lehatárolását mutató térkép: 
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A kezelési egységek összefoglaló táblázata (megj. a csillaggal (*) jelölt hrsz-ek és 

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet): 

 

Kezelési egység 

kódja 

Kezelési egység 

megnevezése 

Területe (ha) Érintett hrsz  Érintett 

erdőrészletek 

KE-1 Cseres- és 

gyertyános-

tölgyesek (zonális 

erdők) 

22,12 Szanda 0177* Szanda 27/A*, 

B*, C*, 28/C 

KE-2 Sziklaerdők és 

törmeléklejtő erdők 

2,57 Szanda 0177* Szanda 27/A*, 

TI* 

KE-3 Sziklanövényzet, 

sztyepprétek, sziklai 

cserjések, és 

melegkedvelő 

tölgyesek (várrom 

környezete) 

5,46 Szanda 0177* Szanda 27/TI* 

KE-4 Beerdősült fáslegelő 3,55 Szanda 0177* Szanda 27/B* 

 

 

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

tulajdonviszonyok függvényében 

 

3.3.1. Agrártámogatások 

 

A tervezési terület egésze a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területebe tartozik, tehát 

a tervezési területre alapvetően a 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet az irányadó. A tervezési 

terület nem fed át országos jelentőségű természetvédelmi területtel. A korábban kialakított 

helyi jelentőségű védett terület jogszabályi megújítása (deregulációja) nem történt meg. Ex 

lege védettségű láp, kunhalom, földvár, barlang nem érinti a tervezési területet. 

Mivel a teljes erdőterület erdőként nyilvántartott, agártámogatási szempontból csak az 

erdőkre vonatkozó szabályozás a mérvadó. A tervezési területet egy MePAR blokk fedi le 

(azonosítója: PVWDR-W-14), mely jóval nagyobb kiterjedésű, mint a tervezési terület (134,8 

hektár). 

 

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 

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 
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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. 

 

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. A középhegységeink peremvidékeire korábban jellemző legelőerdő (fás-

legelő) extenzív gazdálkodási rendszerek területi kiterjedése napjainkra jelentősen 

lecsökkent. Bár ezek leginkább szarvasmarhákkal hasznosíthatók, itt a legeltetés létfeltételei 

nem adottak. Mivel az erdőtervezett területen jelenleg tilos az erdei legeltetés, így elvileg jogi 

– adminisztratív akadályai is vannak a lehetséges hasznosításnak.  

 

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. A helyi jelentőségű védettség megújításával, mint „védett terület” jogcímen 

pályázati lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonos illetve az érintett önkormányzat számára. 

 

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 

 

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök 

 

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 

BNPI Iktatórendszer 

(ügyiratszám), feladást igazoló 

Üisz: 34-23/1 /2016 

22 levél kiküldése érintetteknek 

A fórum 

után 

http://bnpi.hu/naturaterv
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és/vagy e-

mailben történő 

megkeresése és 

tájékoztatása 

szelvényről másolat, e-mail 

visszaigazoló tértivevény 

+ elektronikus levél (ismert 

címek esetében) 

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) 

A fórum 

után 

töltendő! 

 

Fórum (összes 

érintett) 

Jelenléti ív, emlékeztető, 

fotódokumentáció 

Üisz: 34-23/ /2016 

 

A fórum 

után 

töltendő! 

Önkormányzati 

közzététel 

Igazolás az önkormányzat 

részéről 

Üisz: 34-23/ /2016 

megküldött tértivevény 

A fórum 

után 

töltendő! 

Honlap Elérhetősége, adatfeltöltés 

dátuma 

www.bnpi.hu/naturaterv 

 

 

 

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 

 

Célcsoport Szervezetek, képviselet 

Gazdálkodók, területhasználók (mezőgazdaság) Magántulajdonosok (4 fő) 

Erdőgazdálkodók Magánerdő tulajdonos (1 bejegyzett 

gazdálkodó) 

Vadgazdálkodók Vadásztársaság (1 bejegyzett vadgazdálkodó) 

Önkormányzat Szanda község önkormányzata 

Hatóságok  Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

 Heves megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatósága 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

 Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

 Balassagyarmati Járási Hivatal 

http://www.bnpi.hu/naturaterv


24 

 

Földhivatali Osztály 

Civil szervezetek, köztestületek, kamarák  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 

 Szandahegy Vadász és 

Természetvédő Egyesület 

 Szanda - Váralja Falufejlesztési 

Egyesület 

 Kamikaze Sportegyesület 

Helyi lakosság Az érintett település lakosai 

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel 

 

A fórum után töltendő! 
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II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését 

megalapozó dokumentáció 
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1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
 

1.1. Környezeti adottságok 

 

A szandai Várhegy (528 méter tszf. magasság) a Cserhát hegység része (Központi-Cserhát 

kistáj), amely a Kárpátok belső vulkáni övének, ezen belül az Észak-magyarországi vulkáni 

sorozatnak egyik nyugati tagja. A területen a miocénben meginduló nagyarányú vulkáni 

tevékenység jellegzetessége a kisarányú, szórt vulkáni anyag. A hasadékvulkán láva anyaga a 

letakart felszínre ömlött. A kiömlő andezites láva több km2-es és 60-100 m vastag 

lávatakarókat hozott létre. Alapkőzete a bádeni korú piroxén-andezit, amelynek feküje felső-

oligocén egerien slír. A felszíni piroxén-andezit kb. 14 km2-es területen, ÉNy-DNy-i 

csapásban helyezkedik el.  

 

1.1.1. Éghajlati adottságok 

 

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

jellege határozza meg. A közrefogó magasabb hegységek hatására a Cserhát medencejellege 

hangsúlyos, a szelek leszálló légáramlatként érkeznek, főn jellegűek. 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 

 

A vulkáni terület vízben szegény, a kőzetekben tárolódó jelentéktelen mennyiségű 

hasadékvíz időszakos, kisebb forrásokban tör néhol a nyiroktalaj alól a felszínre. A források 

zöme a vulkáni képződmények és az agyagos-homokos oligocén-miocén feküképződmények 

hatására bukkan a felszínre, nagyrészt időszakos rétegforrás formájában, melynek vízhozama 

15-20 l/perc. Vízhozamuk csekély, mert nagyrészt a vulkáni képződmény hasadékvizét, vagy 

kedvező rétegdőlés esetén a jobban vízzáró agyagos összletet csapolja meg. 

 

1.1.3. Talajtani adottságok 

 

A tervezési területen, andezit alapkőzeten elsősorban agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

képződtek. A déli kitettségű, alacsonyabb térszínű löszfelszíneken a barnaföldek előfordulása 

is jellemző lehet. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok mechanikai összetétele 

túlnyomórészt a talajképző kőzettől függetlenül agyagos vályog. A kismértékben erodált 

változatok vízgazdálkodása a közepes vízvezető képesség miatt kevésbé kedvező, míg az 

erősen erodált változatoké a sekély termőrétegűség miatt szélsőséges.  

A lepusztulás révén kialakult köves és földes kopárok területi részaránya jelentős a tervezési 

területen (a vulkáni kúp csúcsrégiója, az egykori várrom területe ide sorolható).  

 

1.2. Természeti adottságok 

 

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

sorolható. 

 

A terület az Központi-Cserhát és az Északi-Cserhát kistájak találkozásánál fekszik. Kis 

kiterjedése ellenére is a kistáj biológiai jellegzetességeit jól reprezentáló, több életföldrajzi 

régió hatását magán viselő, kedvező természetességi állapotú terület. Egyes élőhelytípusok 

(elsősorban a sziklaerdők) esetén 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, északi oldalában pedig a 

hegyvidéki hatások is jelentkeznek. A Cserhátban csak itt (és a szomszédos Szanda-hegyen) 

ismert a mátrai kövirózsa (Sempervivum matricum) előfordulása. A sziklaerdő öreg, odvas 

fáihoz több szaproxilofág rovarritkaság, így a kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) és a 

fűzfapattanó (Elater ferrugineus) kötődik. Jól mutatja a sziklaerdő kedvező élőhelyi 

adottságait, hogy kis kiterjedése ellenére is jelen van az erdőlakó nyugati piszedenevér 

(Barbastella barbastellus).  

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

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

erősíti, hogy a terület környezetében alig maradtak fenn jó természetességi állapotú 

élőhelyek, így számos faj esetén menedékhelyként funkcionál.. 

 

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. 

 

Élőhely neve Á-NÉR kódja Natura 2000 élőhely 

kódja 

Területe (ha) Aránya (%) 

Nyílt 

szilikátszikla-

gyepek 

G3 6190 0,31 0,9 

Köves talajú 

lejtősztyepek 

H3a 6240 0,31 0,9 

Árnyéktűrő nyílt 

sziklanövényzet 

I4 - 0,04 0,1 

Gyertyános-

kocsánytalan 

tölgyesek 

K2 91G0* 5,59 16,6 

Mész- és 

melegkedvelő 

tölgyesek 

L1 91H0* 4,00 11,9 

Cseres-

kocsánytalan 

tölgyesek 

L2a 91M0 20,08 59,6 

Törmeléklejtő-

erdők 

LY2 9180* 2,41 7,2 

Tölgyes jellegű 

sziklaerdők és 

tetőerdők 

LY4 9180* 0,15 0,5 
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Sziklai cserjések M7 40A0* 0,1 0,3 

Taposott 

gyomnövényzet 

és ruderális 

iszapnövényzet 

OG - 0,03 0,1 

Galagonyás-

kökényes-

borókás száraz 

cserjések 

P2b - 0,66 2,0 

Összesen:   33,70 100 

     

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 

 

Élőhelytípus kódja Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás (A-D) 

9180* Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-

erdői 

A 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 

B 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel B 

40A0* Szubkontinentális peri-pannon cserjések D 

6240* Szubpannon sztyeppek D 

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos 

sziklatörmelék-lejtők 

D 

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus betulusszal 

D 

91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel 

D 

91M0  Pannon cseres-tölgyesek D 

 

(*-val jelölve a kiemelt jelentőségű élőhelytípus) 

 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelytípusok összefoglalása: 

 

Natura 2000 élőhely megnevezése Kódja Minősítése Területe / aránya (a 

2015 évi 

felmérések alapján) 

Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 9180* A-CBB 2,57 ha / 7,6%  

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 6190 B-CBB 

0,31 ha / 0,9% 

Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 8220 B-CBB 0,02 ha / 0,05% 

 

(*-val jelölve a kiemelt jelentőségű élőhelytípus) 

 

Közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

 

Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 

 

Élőhely kódja: 9180* 
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Élőhely előfordulásai a területen: Az élőhelytípus három foltban mutatkozik a 

tervezési területen: (1) legjelentősebb 

kiterjedésű foltja a Vár-hegy északi részén 

található, a hegy 450-500 méteres magassági 

szintjében; ehhez az élőhelyfolthoz (2) a 

várrom mellett tölgyes jellegű sziklaerdő 

kapcsolódik. (3) A harmadik élőhelyfolt a 

hegy déli oldalán, egy katlanszerű, meredek 

letörés alatt fordul elő. 

  

Élőhely területi aránya: 7,6% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 2,57 ha 

 

Élőhely jellemzése: 

Kis kiterjedése ellenére a sziklaerdők fajkészlete és szerkezete kimagasló, a Cserhát 

legértékesebb ilyen jellegű élőhelyének tekinthető. Az erdőállományokat alkotó fák idősek, 

jellemző az álló és a holtfa magas aránya, melyet a xilofág (részben közösségi jelentőségű) 

bogárfajokban való gazdagsága is mutat. A lombkoronaszintben a repítőkészülékes 

terméssel jellemezhető hársak (Tilia platyphyllos, T. cordata), juharok (Acer pseudo-

platanus, A. campestre, A. platanoides), magas kőris (Fraxinus excelsior) és gyertyán 

(Carpinus betulus) mellett szórványosan csertölgy (Quercus cerris) és bükk (Fagus 

sylvatica) is előfordul. A cserjeszintben elsősorban a fásszárúak újulata a jellemző, de 

szórványosan a regionálisan ritka hólyagfa (Staphylea pinnata) is előfordul. A lágyszárú 

szintben jellemző geofiton a galambvirág (Isopyrum thalictroides), míg a pézsmaboglár 

(Adoxa moschatellina) ritka előfordulású. További jellemző fajai az élőhelynek: turbánliliom 

(Lilium martagon), közönséges édesgyökerű-páfrány (Polypodium vulgare), hólyagpáfrány 

(Cystopteris fragilis), aranyos fodorka (Asplenium trichomanes), pettyegetett tüdőfű 

(Pulmonaria officinalis), erdei kakicsvirág (Mycelis muralis), erdei ibolya (Viola 

reichenbachiana). Főleg a tölgyes jellegű sziklaerdőkben nő meg az erdei nitrofita fajok 

aránya, úgymint vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), bódító baraboly (Chaerophyllum 

temulum), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum) és az inváziós kisvirágú 

nebáncsvirág (Impatiens parviflora). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely magas természetességű (TDO = 

5), régiósan a legértékesebb állománynak 

tekinthető. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettségét elsősorban a 

kis mérete és izolált előfordulása jelenti. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az élőhely jelenleg stabil életközösségnek 

mutatkozik, erdészeti hasznosítás alatt nem 

áll. A területen jelentkező nagyvad állomány 

csapáin inváziós növényfajok (elsősorban 

kisvirágú nebáncsvirág /Impatiens 

parviflora/) jutnak be a területre (F03.01.01, 

K04.05, I01). Az üde erdei élőhelyeken a 

klímaváltozásból eredeztethető kiszáradás a 

fajkészlet átalakulásához, leromlásához 
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vezethet (elsősorban a bükkös /Fagetalia/ 

fajok visszaszorulásában) (M01). 

 

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

 

Élőhely kódja: 6190 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Kis kiterjedésben, a várrom környékén 

fordulnak elő állományaik. 

  

Élőhely területi aránya: 0,9% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,31 ha 

 

Élőhely jellemzése: 

A tervezési terület sziklagyepjei gyér záródású növényközösségek, ahol a kétszikű 

dominancia a jellemző. Magas a szukkulens és a fásodó szárú életmódú fajok fajszáma és 

aránya, pl. mátrai kövirózsa (Sempervivum matricum), borsos és bablevelű varjúháj (Sedum 

acre, S. maximum), cseplesz lucerna (Medicago prostrata), magas kakukkfű (Thymus 

pannonicus). Jellemző fűféléi: a vékony- és a sziklai csenkesz (Festuca valesiaca, F. 

pseudodalmatica), prémes gyöngyperje (Melica ciliata) és késeiperje (Cleistogenes 

serotina). A sziklafalak jellemző páfránya az északi fodorka (Asplenium septentrionale). 

További jellemző sziklagyepi fajok (részben a fajlista átfed a sztyepprétekkel): bunkós 

hagyma (Allium sphaerocephalon), kék saláta (Lactuca perennis), mezei üröm (Artemisia 

campestris), szürke gurgolya (Seseli osseum). Jellemző a szélsőséges viszonyokhoz 

alkalmazkodott egyéves fajok jelenléte is, pl. kakukk homokhúr (Arenaria serpyllifolia), 

olocsán (Holosteum umbellatum), parlagi pereszlény (Acinos arvensis). A várrom 

környékének platószerű rész erősen taposott, itt gyomjellegű fajok is megjelennek. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetessége a tervezési 

területen széles skálán mozog. A 

megközelíthetetlen meredek sziklafalakon 

igen fajgazdag, természetes sziklagyepeket 

találunk (TDO= 4 és 5), míg a várrom 

környékén a taposásból eredően leromlottabb 

állományok is találhatók. Összeséggében 

megállapítható azonban, hogy a 

természetesebb élőhelyfoltok nagyobb 

kiterjedést érnek el. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely sérülékenynek tekinthető, melyet 

jellemez továbbá a nagyfokú izoláció is (a 

térségben a sziklagyepek eleve kis 

kiterjedésűek és szórványosak). 

  

Veszélyeztető tényezők: A várrom környékének, plakor-jellegű 

sziklafelszínei a taposás miatt eléggé 

elgyomosodtak (G01.02). A sziklagyepek 

taposásával gyomfajok és taposástűrő 
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elemek kerülnek túlsúlyba a sziklagyepeken 

(csak közvetve jelentkező hatás, melyet más 

tényezők indukálnak, lásd G01.02). 

 

Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 

 

Élőhely kódja: 8220 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Térképezési lépték alatti állományik 

ismertek a Vár-hegy északi kitettségű 

meredek lejtőjéről, de kis kiterjedésű 

állománya a vár régi kutjának árnyas 

peremén is kialakult.  

  

Élőhely területi aránya: (Az állományok a térképezési lépték alatt 

találhatók; mészkerülő nyílt (G3) 

sziklagyepként illetve és törmelék lejtőként 

került térképezésre) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,02 hektár (becsült adat) 

 

Élőhely jellemzése: 

Szigetszerű megjelenésük, kis kiterjedésük és pionír jellegük miatt fajkészletük túlnyomó 

része a környező vegetációból alkalomszerűen verbuválódik. Emiatt kevés a karakterisztikus 

fajuk. Az árnyékos falak jellemző növényei többek között a sziklai páfrányok (főként 

aranyos fodorka (Asplenium trichomanes) és hólyagpáfrány (Cystopteris fragilis), általában 

dús mohapárnafoltokkal. Az árnyas falakon jellemzőek a varjúhájak (Sedum spp.), illetve a 

mátrai kövirózsa (Sempervivum matricum). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetesnek tekinthető. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely kis veszélyeztetettségű, 

elsősorban az ember által megközelíthetetlen 

sziklafelszínen alakultak ki „szobányi” 

állományaik.  

  

Veszélyeztető tényezők: Veszélyeztető tényezői minimálisak illetve 

nem ismertek. 

 

Közösségi jelentőségű, nem jelölő élőhelytípusok: 

 

Szubpannon sztyeppek 

 

Élőhely kódja: 6240* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A Vár-hegy tetőrégiójában két kis foltban 

előforduló élőhelytípus. Xerotherm 

tölgyesekkel, gyöngyvessző-cserjésekkel és 
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a sziklagyepekkel érintkeznek állományaik. 

  

Élőhely területi aránya: 0,9% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,31 ha 

 

Élőhely jellemzése: 

Fajkészlete részben a sziklagyepekkel közös, de számos tölgyes jellegű (Quercetalia) faj is 

színezi állományaikat. Sekély termőrétegű élőhelyek, melyek könnyen gyomosodnak. 

Színezőelemekben a tervezési terület sztyepprétjei gazdagok: pl. bunkós hagyma (Allium 

sphaerocephalon) selymes peremizs (Inula oculus-christi), tejelő buvákfű (Bupleurum 

praealtum), késeiperje (Cleistogenes serotina), cseplesz lucerna (Medicago prostrata), 

Orlay-turbolya (Orlaya grandiflora), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), egyenes pimpó 

(Potentilla recta), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), stb. Gyomosodást jelez a deres 

tarackbúza (Elymus hispidus), a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), a 

közönségfes nyúlparéj (Chondrilla juncea), a csinos zörgőfű (Crepis pulchra), a bolondító 

beléndek (Hyoscyamus niger) és a parlagi zsombor (Sisymbrium loeselii) jelentősebb 

borítása. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetessége eltérő, a turista 

ösvény melletti állományok általában 

gyomosabbak, a taposástűrő növényzet itt 

feltűnőbb. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettsége elsősorban a 

kis kiterjedésében rejlik, azonban az élőhely 

táji környezete és a kapcsolódó természetes 

élőhelytípusok állapota ezt kompenzálja. 

  

Veszélyeztető tényezők: A taposásból eredő elgyomosodás a 

legjellemzőbb veszélyeztető tényező 

(G01.02). A nagyvad taposása és rágása 

szintén néhány sztyeppréti fajt veszélyeztet 

(K04.05). 

 

Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők 

 

Élőhely kódja: 8150 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Térképezési lépték alatti állományaik 

ismertek a Vár-hegy északi kitettségű 

meredek lejtőjéről. 

  

Élőhely területi aránya: (Az állományok a térképezési lépték alatt 

találhatók; mészkerülő nyílt (G3) 

sziklagyepként illetve árnyéktűrő nyílt 

sziklanövényzetként (I4) térképezésre) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,02 hektár (becsült adat) 
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Élőhely jellemzése: 

Az északias kitettségű sziklagyepek alatti zónában, többé-kevésbé erdősült kőblokkokon 

többnyire mohagazdag élőhelyként ismert élőhelytípus. Lágyszárú-szintje többnyire az 

érintkező sziklaerdőkkel közös. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az edafikus megjelenésű élőhely 

természetesnek tekinthető (TDO = 5). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az extrém meredekségű élőhely alacsony 

veszélyeztetettségű, túra útvonalak nem 

érintik, erdőgazdálkodás nem érinti. 

  

Veszélyeztető tényezők: Veszélyeztető tényezők nem ismertek. 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal 

 

Élőhely kódja: 91G0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A Vár-hegy északi kitettségű lejtőjének 

jelentős erdőtársulása. Sziklaerdőkkel illetve 

a déli kitettség felé átfordulva cseres-

tölgyesekkel érintkezik. A széles koronájú 

faegyedek arra utalnak, hogy állományaik 

részben legelőerdőként voltak korábban 

hasznosítva. 

  

Élőhely területi aránya: 22,7% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 7,63 hektár 

 

Élőhely jellemzése: 

Gyertyán dominálta állományaikban szórványosan az érintkező erdőtársulások fafajai is 

előfordulnak a lombkoronaszintben: cser- és kocsánytalan tölgy (Quercus cerris, Q. 

petraea), mezei és korai juhar (Acer campestre, A. platanoides), madárcseresznye (Cerasus 

avium), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos). A cserjeszintje fejlettlen, a nagy árnyalás miatt 

többnyire nudum-jellegű a lágyszárú szint is. Védett fajént a fehér madársisak 

(Cephalanthera damasonium) lett regisztrálva. További jellemző fajok: erdei kakicsvirág 

(Mycelis muralis), pettyegetett tűdőfű (Pulmonaria officinalis), galambvirág (Isopyrum 

thalictroides). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely magas természetességű, számos 

olyan erdődinamikai folyamat is 

megfigyelhető, mely a magasabb 

természetességre utal (pl. álló- és fekvő 

holtfa mennyisége, idős faegyedek megléte, 

erdősülő természetes lékek, stb.). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A Cserhát-vidéken ritka, veszélyeztetett 
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élőhelytípusnak tekinthető. A tervezési 

területen is kis kiterjedésben fordul elő. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legjelentősebb veszélyeztető tényezőnek a 

gyertyános-tölgyessel érintkező akácosokból 

az akác térhódítása tekinthető (számos 

ponton megjelentek már akácegyedek az 

állományban) (I02). Az falopás aránya 

jelenleg nem jelentős a területen. 

 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

 

Élőhely kódja: 91H0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egy nagyobb foltban fordul elő az 

élőhelytípus, a Vár-hegy délnyugati 

kitettségű, meredekebb lejtőjén. Dél felől 

zonális cseres-tölgyesekkel érintkezik, míg a 

Vár-hegy magasabb térszintjén 

sztyepprétekkel, szikla erdőssztyepp 

cserjésekkel és sziklagyepekkel határos. 

  

Élőhely területi aránya: 5,8% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 1,96 hektár 

 

Élőhely jellemzése: 

Állományában inkább a dús cserjeszint a jellemző, melyből idős faegyedek állnak ki, 

elsősorban csúcsszáradt csertölgyek (Quercus cerris) és magas kőris (Fraxinus excelsior) a 

jellemző. A cserjeszint helyenként átjárhatatlan, melegkedvelő fajokból áll: húsos som 

(Cornus mas), pukkantó dudafürt (Colutea arborescens), bibircses és csíkos kecskerágó 

(Euonymus verrucosus, E. europaeus), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény 

(Prunus spinosa). A lágyszárú-szint tömegfajai elsősorban nitrofita fajok, melyek a tavaszi 

esők következtében jól csíráztak és nagy összefüggő foltokat alkottak nyárra, pl. zamatos 

turbolya (Anthriscus cerefolium), közönséges bojtorjánsaláta (Lapsana communis), 

hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata). Színező elemek közül a gatyás- és a 

cserlevelű saláta (Lactuca viminea, L. quercina), a tejelő buvákfű (Bupleurum praealtum), az 

Orlay-turbolya (Orlaya grandiflora) és a védett selymes peremizs (Inula oculus-christi) 

emelhető ki. Helyi inváziós fajként ismert a területről a szibériai gólyaorr (Geranium 

sibiricum), mely elsősorban ebben az élőhelytípusban fordul elő. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfolt természetessége közepes, az 

uralkodó fajok többnyire leromlást jeleznek 

illetve maga a társulásra jellemző molyhos 

tölgy (Quercus pubescens) is szórványos a 

területen. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Bár a tervezési területen az élőhelytípus táji 

környezete kedvezőnek tekinthető, a kis 
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élőhelyfoltmérettel mérsékelt 

veszélyeztetettség is társul. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mivel a turistaút az élőhelyfolton vezet 

keresztül, így a taposásból eredő 

elgyomosodás a legjellemzőbb veszélyeztető 

tényező (G01.02). A nagyvad taposása és 

rágása szintén veszélyeztet néhány 

sztyeppréti fajt (K04.05). 

 

Pannon cseres-tölgyesek 

 

Élőhely kódja: 91M0 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület legjelentősebb kiterjedésű 

élőhelytípusa. Összefüggő foltot képez a 

Vár-hegy délies előterében, a kevésbé lejtős 

oldalakon. 

  

Élőhely területi aránya: 59,6% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 20,08 hektár 

 

Élőhely jellemzése: 

Középkorú, jobbára csertölgy (Quercus cerris) dominálta állományok a jellemzőek. A 

tervezési terület délkeleti felében egy kisebb legelőerdő-maradvány is megfigyelhető, szép 

idős csertölgy faegyedekkel. A mezofil cserjék alkotta cserjesáv helyenként sűrű, több 

helyen viszont az erdőgazdálkodási tevékenység eredményeképp eltávolításra került. 

Jellemző fajai: közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), mezei juhar (Acer campestre), 

kislevelű hárs (Tilia cordata), vadkörte (Pyrus pyraster), vadrózsa fajok (Rosa spp.). 

Lágyszárú-szintben jellemző a ligeti perje (Poa nemoralis), az erdei ebír (Dactylis 

polygama), a sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), az ösztörűs veronika (Veronica 

chamaedrys), az erdei szamóca (Fragaria vesca). Ritkább előfordulású a zöldvirágú 

habszegfű (Silene viridiflora) és a védett bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). A 

kisavanyosodó foltokon jellemző az orvosi veronika (Veronica officinalis), a juhsóska 

(Rumex acetosella), az erdei csitri (Moehringia trinervia) és hölgymál-fajok (Hieracium 

spp.). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfoltok jó természetességűek a 

tervezési területen, stabil életközösségnek 

tekinthetők. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A Cserhát-vidék fennmaradt természetes 

erdeinek egyik jellemző típusa, közepesen 

veszélyeztetett a tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legjelentősebb veszélyeztető tényezőnek a 

tölgyessel érintkező akácosokból az akác 

térhódítása tekinthető (számos ponton 
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megjelentek már akácegyedek az 

állományokban). A tervezési terület 

szomszédságában lévő nem hasznosított 

kultúrterületek, legelők felől jelentős 

inváziós nyomással rendelkezik a seprűzanót 

(Sarothamnus scoparius) is, mely a 

megnyitott állományokba betelepülhet. 

(Jelenleg csak az útrézsűben figyelhető még 

meg) (I02). Az illegális falopás aránya 

jelenleg nem jelentős a területen. 

 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 

 

Élőhely kódja: 40A0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A Várhegy csúcsának északi letörésében 

fordul elő az élőhelytípus, 3 kis – de tipikus 

megjelenésű - élőhelyfolt formájában. 

  

Élőhely területi aránya: 0,3% 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,1 hektár 

 

Élőhely jellemzése: 

A szirti gyöngyvessző-cserjés (Waldsteinio-Spireaetum mediae) tipikus állományai 

fordulnak elő a tervezési területen. Jellemző a középmagas szirti gyöngyvessző (Spiraea 

media) és a fekete madárbirs (Cotoneaster niger) dominanciája, melyhez helyenként a 

jajrózsa (Rosa spinosissima subsp. pimpinellifolia) foltjai kapcsolódnak. Értékes 

színezőeleme az élőhelynek a turbánliliom (Lilium martagon), a mátrai kövirózsa 

(Sempervivum matricum), a közönséges édesgyökerű-páfrány (Polypodium vulgare) és a 

cseplesz lucerna (Medicago prostrata). Fajai részben közösek az érintkező sziklagyepek és 

sztyepprétek fajkészletével.  

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetessége megfelelő, a 

degradáltság alacsony fokú. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhelytípus veszélyeztetettsége 

alacsony, a sarjtelepes társulásalkotó 

cserjefajok jó regenerációs képességgel 

rendelkeznek. 

  

Veszélyeztető tényezők: A társulás jellemző cserjefajait a vadak 

esetenként lerágják, melynek következtében 

a szélesebb ökológiai igényű vadrózsa-fajok 

és kökény előretörése figyelhető meg. A 

lerágott cserjéken a virágzás, termésérés 

elmaradhat (K04.05). 
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1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok 

 

A tervezési területen közösségi jelentőségű növényfaj nem fordul elő. 

 

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

Irányelv 

melléklete 

Faj név Populáció (A-D) 

II nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) C 

II csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) D 

II, IV nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) D 

II, IV skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) D 

II kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) „D” értékkel 

felvételre javasolt 

II, IV nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) „D” értékkel 

felvételre javasolt 

II, IV kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) „D” értékkel 

felvételre javasolt 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: 

 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A terület különböző tölgyeseiben (cseres-

tölgyesek, melegkedvelő tölgyesek és 

gyertyános-tölgyesek), valamint ezek 

szegélyeiben általánosan előfordul a 

tervezési területen. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 200 – 200 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 200 – 200 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, mely jelenleg alacsony fokú. 

  

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, az egészségügyi 

termelések (beteg és holt fák eltávolítása; 

B02.04), valamint az engedély nélküli 

fakitermelések tovább növelhetik a negatív 

hatást. 

 

 

Közösségi jelentőségű nem jelölő állatfajok: 

 

csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj kis egyedszámban, fluktuáló 

állománnyal van jelen a tervezési terület 

erdőszegélyeiben. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 100 – 100 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 a kevéssé kedvező 

élőhelyi viszonyok miatti kis egyedszámú 

állomány és az élőhelyi viszonyok romlása 

veszélyezteti. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt főként az erdőszegélyek 

becserjésedése/erdősülése (K02.01), illetve 

az akác terjedése (I01) veszélyezteti. 

 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület különböző típusú 

tölgyeseiben szórványosan fordul elő. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 200 – 250 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 2015-2016-ban a faj intenzív, 
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szisztematikus felmérése történt a területen 

(így a megadott nagyobb egyedszám, 

feltehetőleg a kutatottság nagyobb fokával 

függhet össze). 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepes mértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mint erdei xilofág faj, legfőbb veszélyeztető 

tényezőnek az erdőgazdálkodás tekinthető 

(B02). A vágásos üzemmódban történő 

kezelés az élőhelyét adó erdőállományok 

élőhelyi értékét nagymértékben ronthatja a 

faj számára. Az egészségügyi termelések 

(beteg és holt fák eltávolítása; B02.04), 

valamint az engedély nélküli fakitermelések 

tovább növelhetik a negatív hatást. A kis 

méretű, szigetszerűen megjelenő 

erdőállomány szintén veszélyeztető tényező. 

Miután az állomány jelentős része a 

legelőerdő hagyásfáiban él, a hagyásfák 

eltávolítása kiemelten veszélyezteti. 

 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj pontszerűen a teljes tervezési területen 

előfordul, jelentősebb állományait a terület 

északi részén, gyertyános-tölgyesekből és 

sziklaerdőkből mutattuk ki. Élőhelyét 

elsősorban a holtfa megléte és minősége 

határozza meg. 

  

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. 2015-ben a faj intenzív, 

szisztematikus felmérése megtörtént a 

területen. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj kismértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 
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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. Az 

egészségügyi termelések (beteg és holt fák 

eltávolítása; B02.04), valamint az engedély 

nélküli fakitermelések tovább növelhetik a 

negatív hatást. 

 

Nem jelölő közösségi jelentőségű értéknek javasolt állatfajok: 

 

kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj 2014-ben célzott kereséssel került elő a 

tervezési területről. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Korábban nem szerepelt a Natura 2000 

adatlapon (SDF) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „D” nem szignifikáns besorolással felvételre 

javasolt.  

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Mivel a faj újonnan lett kimutatva a tervezési 

területről állományváltozásának tendenciáját 

a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj (a jelenlegi ismeretek alapján) 

nagymértékben veszélyeztetett a területen, 

védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mint erdei szaproxilofág fajnak, legfőbb 

veszélyeztető tényezőjének az 

erdőgazdálkodás tekinthető (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja a faj számára. Az 

egészségügyi termelések (beteg és holt fák, 

tőodúval rendelkező fák eltávolítása; 

B02.04), valamint az engedély nélküli 

fakitermelések tovább növelhetik a negatív 

hatást.  
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Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj 2015-ben célzott kereséssel került elő a 

tervezési területről. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Korábban nem szerepelt a Natura 2000 

adatlapon (SDF) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 1-10 egyed  

„D” nem szignifikáns besorolással felvételre 

javasolt.  

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj nagy mértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mint erdei odúlakó faj esetében, a legfőbb 

veszélyeztető tényezőnek az 

erdőgazdálkodás tekinthető (B02). 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; B02.04), valamint az engedély 

nélküli fakitermelések tovább növelhetik a 

negatív hatást. A környező erdőállományokat 

érő hatások, táplálkozó területén keresztül 

szintén negatívan érinthetik a faj védelmi 

helyzetét. 

 

kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj táplálkozó egyedét észleltük a területen 

2015-ben. 
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Állománynagyság (jelöléskor): Korábban nem szerepelt a Natura 2000 

adatlapon (SDF) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 1-10 egyed 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj erősen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a tervezési területen kívüli 

szaporodó helyeinek megszüntetése (G05), 

zavarása veszélyezteti állományát. Szintén a 

területen kívüli veszélyforrásként kell 

számolnunk a gyümölcsösökben, szőlőkben 

és belterületeken használt rovarölő szerekkel 

(A07). A Natura2000 terület elsősorban mint 

táplálkozóhely fontos a faj számára. Mivel 

erdőben táplálkozó faj, ezért az erdők 

természetközeli struktúráját megváltoztató 

hatások, vágásterek kialakítása jelentősen 

veszélyeztetheti (B02). 

 

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok 

 

Magyar név Tudományos név Védettség (V, 

FV, Nat) 

Jelentőség  

fekete madárbirs Cotoneaster niger V A Cserhátvidéken ritka, 

speciális élőhelyekhez kötődő, 

a nagyvad által veszélyeztetett 

faj. 

magyar perje Poa pannonica 

subsp. scabra 

V A Cserhátvidéken szórványos, 

speciális élőhelyekhez kötődő, 

a nagyvad által veszélyeztetett 

faj. 

mátrai kövirózsa Sempervivum 

marmoreum 

V A Cserhátvidéken viszonylag 

ritka, az andeziten kialakuló 

nyílt élőhelyek jellegzetes faja. 

tavaszi görvélyfű Scrophularia 

vernalis 

V A Cserhátvidéken csak innen 

és a szomszédos Szanda-

hegyről ismert előfordulása. 

kis apollólepke Parnassius 

mnemosyne 

V, Nat A Cserhátvidéken 

szórványosan előforduló, a 

jobb természetességi állapotú 

erdőkhöz kötődő faj. 

foltos szalamandra Salamandra 

salamandra 

V A Cserhátvidéken csak innen 

ismert, a jobb természetességi 
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állapotú erdőkhöz kötődő faj. 

macskabagoly Strix aluco V A Cserhátvidéken csak innen 

ismert, a jobb természetességi 

állapotú erdőkhöz kötődő faj. 

európai vadmacska Felis silvestris FV A Cserhátvidéken 

szórványosan előforduló, a 

jobb természetességi állapotú 

erdőtömbökhöz kötődő faj. 

 

1.3. Területhasználat 

 

1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás 

 

A teljes tervezési terület erdő művelési ág besorolású. 

 

Művelési ág Kiterjedés (ha) Arány (%) 

erdő 33,7  100 

Összesen 33,7 100 

  

 

1.3.2. Tulajdoni viszonyok 

 

A teljes tervezési terület egyetlen ingatlan alkotja, mely magántulajdonban található. 

 

Tulajdonosi csoport Kiterjedés (ha) Arány (%) 

magántulajdon 33,7 100 

állami tulajdon - - 

szövetkezeti tulajdon - - 

Összesen: 33,7 100 

 

1.3.3. Területhasználat és kezelés 

 

1.3.3.1 Mezőgazdaság 

 

A tervezési területen mezőgazdasági hasznosítás nem folyik, a teljes terület erdőterület. 

 

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 is előfordulnak (91G0, 91H0, 91M0, 9180) és számos közösségi jelentőségű 

faj erdőkhöz köthető (pl. xilofág bogárfajok és erdei denevérfajok). 

Az erdőtervezett erdőterületek kiterjedése 33,7 hektár (a teljes tervezési terület 100%-a), 

melyből nem erdőterület a Szanda 27/TI (tisztás) alrészlet, mely magát a Vár-hegy 

tetőrégióját fedi le a várrommal. A tervezési területen egy bejelentett erdőgazdálkodó 

(magántulajdonos) kezeli a területeket. 

 

A tervezési terület erdőinek jelenlegi korosztály-megoszlása kedvezőnek tekinthető: a 70 

évnél idősebb erdőállományok összkiterjedése 71,7%-ot tesz ki. Mindösszesen 3,28 hektár 

kiterjedésben fordul elő üres vágásterület. Az erdők korosztály-megoszlása az alábbi: 
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Korosztály (év) kiterjedés (ha) Arány (%) 

0-49 3,28 10,5 

51-70 5,51 17,7 

71-90 14,73 47,3 

91-100 7,64 24,4 

Összesen: 31,16 100 

 

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

fafajokkal jellemezhető típusok (össz. 100%), a kitettségnek megfelelően a cseres 

állományok a legjelentősebbek (18,71 ha, 67,1%). A kocsánytalan tölgyes állományok 

alárendelten fordulnak elő (0,32 ha, 1,1%). Mind a cser, mind pedig a tölgyes állományok 

sarjeredetűek. A sziklaerdőkre jellemző hárs, juhar és kőris dominálta típusok kiterjedése 

összesen az 1,2 hektár kiterjedést éri el. Idegenhonos faállomány a tervezési területen nem 

fordul elő. 

 

Faállomány típus Kiterjedés (ha) Arány (%) 

Tölgyes és cseres (CS, KST) 19,0 67,1 

Gyertyán  7,31 26,2 

Juhar és egyéb keménylombú (juhar, 

kőris) 

0,33 2,4 

Fűz és egyéb lágylombú (hárs) 0,88 3,2 

Összesen: 31,16 100 

 

Az erdők rendeltetésében a gazdasági rendeltetésű (faanyagtermő) és a védelmi rendeltetés 

közel azonos arányban fordul elő (16,43 és 14,73 hektár). A védelmi rendeltetés kizárólag 

talajvédelmi (TAV) rendeltetésként jelentkezik a tervezési területen 

(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/). 

 

Rendeltetés kiterjedés (ha) Arány (%) 

Faanyagtermő 16,43 52,7 

Talajvédelmi 14,73 47,3 

Összesen: 31,16 100 

 

 

1.3.3.3 Vadgazdálkodás, halászat, horgászat 

 

A tervezési területen a vadgazdálkodást a 12-552610-1-4-1 azonosítószámú Szandahegy VTE 

gyakorolja. A vadállomány kezelését a biológiai egyensúly fenntartásának figyelembe 

vételével vadgazdálkodási és vadászati üzemterv szabályozza, melyek a Nógrád megyei 

Kormányhivatal vadászati hatóságánál érhetők el. 

A vadászterület elsősorban nagyvadas jellegű, főleg gím, vaddisznó, őz adják a vadászható 

nagyvadfajokat. A muflon (tájidegen vadfajként) kis egyedszámban jelen van a területen. A 

terület dombvidéki jellege miatt az apróvad is megtalálja életfeltételeit, ennek ellenére 

jelentősége csekély. 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Halászatról és horgászatról a tervezési terület adottságai folytán nem beszélhetünk. 

 

1.3.3.4 Vízgazdálkodás 

 

A területen vízgazdálkodásról, állandó vízfolyás hiánya miatt nem beszélhetünk.  

 

1.3.3.5 Turizmus 

 

A tervezési terület turisztikai szempontból háttérbe szorult, kevéssé ismert, bár ökoturizmus 

szempontjából több figyelmet érdemelne. Ennek potenciális lehetőségei megvannak, a 

környező településeken néhány ökoturisztikai jellegű beruházás létezik (lovaglási lehetőség, 

nyári táboroztatás, hagyományos gyümölcsfajták megléte, szálláskínálat). A várromhoz 

jelzett turistaút vezet fel: az Országos Kéktúra Bercel és Szanda között a Szanda-vár és a 

kőbánya (Péter-hegy) közötti nyergen vezet keresztül, melyről leágazás nyílik a várromhoz 

(zöld „L” jelzés). Több erdei iskola program is szervez nyári diáktáborok keretében 

foglalkozásokat a területen és annak környezetében. 

A tervezési terület része két társadalmi kezdeményezésre kialakított területi kategóriának: a 

Cserhát Natúrparknak és a Novohrad-Nógrád Geoparknak. Mindkét kezdeményezés célul 

tűzte ki a terület természeti értékeinek megőrzésével összekötve a helyben élők 

életszínvonalának emelését, többek között a turizmus fejlesztésével. A pályázati forrásból 

megvalósított a 3 km hosszú, körtúra jellegű tanösvény az 1976-ban védetté nyilvánított 20 

hektáros Szanda Vár-hegyet fogja körül. 

 

1.3.3.6 Ipar 

 

A tervezési területen ipari létesítmény, potenciális szennyező forrás nem található. A terület 

közvetlenül határos a Colas Északkő Kft. által üzemeltetett „Szanda I. - andezit” védnevű 

bányatelken üzemelő külfejtéses bányaüzemmel (határozat száma: 4648/2001.). A bánya 

2012-ig jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkezik, amelyet a Budapesti 

Bányakapitányság 1962-2/2011. sz. határozatával meghosszabbított 2015.06.30-ig. A 

műszaki üzem terv engedélyezéséhez a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is hozzájárult (2281-1/2008. sz. szakhat.). Az 

elmúlt 5 évben (2010-2014) a műszaki üzemi tervben meghatározott évi 71.500 m
3
 andezit 

kitermelése helyett a piaci viszonyok miatt azonban csak néhány száz köbméter (max. ~266 

m
3
 2012-ben) nyersanyagot termelt ki az üzem. 

 

A bányaüzem engedélyezési eljárásai során – a Natura 2000 terület közelsége folytán – az 

élővilágvédelmi fejezetek kötelező elemeként jelentkezik a Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció is. 

 

1.3.3.7 Infrastruktúra 

 

A tervezési területen kiépített infrastruktúra nincsen. 
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1) A tervezési terület áttekintő térképe 
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2) A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási térképe 
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3) A tervezési terület művelési ág megosztási térképe 
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4) A tervezési terület erdészeti térképe 
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5) Az országos ökológiai hálózat térképe 
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6) A tervezési terület élőhelytérképe (Á-NÉR 2011 alapján) 
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7) A tervezési terület közösségi jelentőségű (Natura) élőhelytérképe 
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8) Közösségi jelentőségű állatfajok térképe 
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4. Fotódokumentáció 

 

 
1) kép: Cseres-tölgyes a turista úttal (KE-1) 

 

 
2) kép: Sziklaerdők a Vár-hegy északi oldalában (KE-2) 
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3) kép: Nyílt sziklagyepek délies kitettségben (KE-3) 

 

 
4) kép: Edafikus sztyepprétek és sziklai cserjések (KE-3) 
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5) kép: Melegkedvelő tölgyes nitrofita aljnövényzettel (KE-3) 

 

 
6) kép: Beerdősült legelőerdő, idős cserrel és újulattal (KE-4) 

 

 

 


