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1. A terület azonosító adatai 
 

1.1. Név 

 

Tervezési terület neve és típusa: 
Tepke kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terület 

 

1.2. Azonosító kód 

 

Tervezési terület azonosítója: HUBN20056 

 

1.3. Kiterjedés 

 

Tervezési terület kiterjedése: 2422,69 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)  

 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

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

 6240* Szubpannon sztyeppek 

 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*) 

 

 Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)* 

 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

 nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) 

 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. 
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Település Megye 
Érintett terület A település 

területének 

érintettsége (%) (ha) (%) 

Alsótold Nógrád 76,39 3,15 9,72 

Felsőtold Nógrád 86,07 3,55 7,95 

Garáb Nógrád 226,97 9,37 27,68 

Kozárd Nógrád 174,65 7,21 27,19 

Mátraszőlős Nógrád 1278,28 52,76 43,83 

Nagybárkány Nógrád 113,75 4,70 12,87 

Pásztó Nógrád 328,56 13,56 4,52 

Sámsonháza Nógrád 137,97 5,70 10,79 

Összesen: 2422,69 100  

 

1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

 

Típus Kód Név 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté nyilvánító 

jogszabály száma 

Országos 

jelentőségű 

védett természeti 

terület 

- 

Kelet-Cserhát 

Tájvédelmi 

Körzet 

2392,2 

(98,7%) 

150/2007. (XII. 27.) 

KvVM rendelet 

ex lege forrás - 

Mozdonyitató-

forrás, Tepke-

forrás, Szamár-

patak forrása 

(Mátraszőlős) 

- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

ex lege forrás - 

Függő-kői 

barlang 

(Mátraszőlős) 

- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

ex lege földvár - 

Kerekbükki 

földvár 

(Mátraszőlős) 

Pogányvár 

(Kozárd / Pásztó) 

- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

Védett régészeti 

lelőhely 
- 

Pásztó 0211 hrsz; 

Kozárd 069/2 

hrsz (Pogányvár) 

- 

36418/2008.10.16 

(bejegyző határozat 

száma) 

Országos 

ökológiai 

hálózat 

- 

magterület  

ökológiai folyosó 

 puffer övezet 

2422,7 

- 

- 

2003. évi XXVI. 

törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
Összesen: 2422,7 
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1.7. Tervezési és egyéb előírások 

 

1.7.1.Természetvédelmi kezelési terv 

 

A tervezési területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv nem készült. A Kelet-cserháti 

Tájvédelmi Körzet elfogadott természetvédelmi kezelési tervvel nem rendelkezik, elkészítése 

a következő három évben várható. 

 

1.7.2.Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) 

 

Település Típus Határozatszám 

Alsótold településszerkezeti terv 13/2006. (III.31.) határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

5/2006. (IV. 3.) határozat 

Felsőtold településszerkezeti terv 17/2006. (III.31.) határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

5/2006. (IV.3.) rendelet 

Garáb településszerkezeti terv 16/2006. (III.31.) határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

5/2006. (IV.3.) rendelet 

Kozárd településszerkezeti terv 21/2003 (V.12.) határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

1/2005. (I.19.) rendelet 

Mátraszőlős településszerkezeti terv 54/2001. (XI.26.) sz. hat. 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

3/2002. (IV.12.) sz. rendelet 

Nagybárkány településszerkezeti terv nem ismert 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

nem ismert 

Pásztó településszerkezeti terv 215/2011. (IX. 29.) határozat 

 helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

22/2012. (X. 26.) rendelet 

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

 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 

Szécsényi1 Alsótold 

Felsőtold 

Garáb 

 2024. 

 

Nagybátonyi2 Pásztó  2019. 

Kelet-Cserháti3 Kozárd 

Mátraszőlős 

Nagybárkány 

Sámsonháza 

 2018. 
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1 – Szécsényi erdőtervezési körzet körzeti erdőterve (üisz. 5753/2013.) 
2 – Nagybátonyi erdészeti tervezési körzet második erdőterve (üisz. XXIV/1131/25/2010.) 
3 – 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. 

Forrás: 

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

uletek/erdotervezes/korz_erd 

 

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 egységek száma:  

 551110 – Kelet-Cserhát Vadásztársaság,  

 551810 sz. Földtulajdonosi Közösség (http://www.vmi.szie.hu/adattar/pdf/korz_ff.pdf 

alapján) 

 

1.7.5. Halgazdálkodási tervek 

 

A tervezési területen nincs nyilvántartott halgazdálkodási vízterület. 

 

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 

Jelentősége Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon gyakorol 

hatást? (a /zárójelben/ megadott 

élőhelyek és fajok nem jelölő 

státuszúak) 

B02 erdőgazdálkodás 

(beleértve az 

ültetvényeket is)  

M 30 Gyertyános-tölgyesek (91G0), 

molyhos tölgyesek (91H0), 

cseres-tölgyesek (91M0), / 

bükkösök (9130)/ – nagy 

hőscincér (Cerambyx cerdo), 

skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus), nagy 

szarvasbogár (Lucanus cervus), 

magyar tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii), 

/díszes tarkalepke (Euphydryas 

maturna), kék pattanóbogár 

(Limoniscus violaceus), kis 

patkósdenevér (Rhinolophus 

hipposideros), nyugati 

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.vmi.szie.hu/adattar/pdf/korz_ff.pdf
http://vizeink.hu/files/konza_2-10_vegl_jh.pdf
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piszedenevér (Barbastella 

barbastellus)/. 

A honos erdőállományokban és 

a hozzájuk köthető fajok 

állományaiban a vágásos 

erdőgazdálkodás, és az akác 

inváziója fokozott 

veszélyforrásként jelentkezik. 

B02.04 lábonálló és/vagy 

elfekvő holt 

faanyag eltávolítása 

M 50 Nagy hőscincér (Cerambyx 

cerdo), skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus), nagy 

szarvasbogár (Lucanus cervus), 

/kék pattanóbogár (Limoniscus 

violaceus), nyugati 

piszedenevér (Barbastella 

barbastellus)/. 

Az erdőgazdálkodás során a 

beteg vagy holt fák eltávolítása 

a hozzájuk kötődő fajok 

védelmi helyzetét negatívan 

befolyásolja. 

F03.01.01 vadak károkozása 

(túltartott 

vadállomány) 

H 100 Sziklagyepek (6190), félszáraz 

gyepek (6210), sztyepprétek 

(6240), gyertyános-tölgyesek 

(91G0), molyhos tölgyesek 

(91H0), cseres-tölgyesek 

(91M0), /sztyeppcserjések 

(40A0), bükkösök (9130)/ –

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), 

álolaszsáska (Paracaloptenus 

caloptenoides), /leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis)/. 

A túltartott vadállomány, 

különösen az élőhelyek állandó 

bolygatásával fizikailag 

veszélyezteti a jelölő erdei és 

gyepes élőhelyeket, valamint a 

hozzájuk kötődő jelölő fajokat. 

A megbolygatott talajfelszín 

kiindulási pontként szolgál 

inváziós fajok terjedéséhez, 

illetve ellehetetleníti a fenntartó 

területkezelést (pl. gépi 

kaszálást). 

G01.02 túrázás, lovaglás és 

nem gépesített 

járművel végzett 

tevékenység 

L 0,001 Álolaszsáska (Paracaloptenus 

caloptenoides) 

Macska-hegyi élőhelyén a 

turisztikai terhelés (taposás) 

negatív hatásai tapasztalhatók. 

G01.03 motoros járművel L 10 Sztyepprétek (6240), félszáraz 
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végzett 

tevékenység  

gyepek (6210), – 

/leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis)/. 

A terület egyes részeit 

folyamatosan, változó 

intenzitással használják 

terepmotorozásra, kvadozásra. 

A tevékenység az általános 

zavaró jellegén túl a 

sztyepprétek, félszáraz gyepek 

felnyílásához, talajának 

eróziójához vezet, ahová több 

esetben pionír gyomfajok 

telepednek be. 

I01 idegenhonos 

inváziós fajok 

jelenléte 

H 20 Félszáraz gyepek (6210), 

sztyepprétek (6240), 

gyertyános-tölgyesek (91G0), 

molyhos tölgyesek (91H0), 

cseres-tölgyesek (91M0), 

/sztyeppcserjések (40A0), 

bükkösök (9130)/ -, nagy 

hőscincér (Cerambyx cerdo), 

nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), csíkos medvelepke 

(Euplagia quadripunctaria), 

magyar tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii) 

/leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis), sárga gyapjasszövő 

(Eriogaster catax), nagy 

tűzlepke (Lycaena dispar), 

díszes tarkalepke (Euphydryas 

maturna), kék pattanóbogár 

(Limoniscus violaceus), 

vöröshasú unka (Bombina 

bombina)/. 

A nem művelt, és a vad által 

bolygatott területeken 

folyamatos az inváziós 

növények térhódítása. Az akác 

erdősítések és a spontán 

létrejött akácos foltok felől az 

akác sarjak terjedése, valamint a 

kanadai aranyvessző (Solidago 

canadensis) megjelenése jelent 

veszélyeztető tényezőt. Az 

inváziós fajok előretörése 

általános leromlást 

(degradációt) okoz a területen. 

I02 problémát jelentő M 10 Félszáraz gyepek (6210), 
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őshonos fajok sztyepprétek (6240) –Janka-

tarsóka (Thlaspi jankae), 

álolaszsáska (Paracaloptenus 

caloptenoides), /leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis), nagy 

tűzlepke (Lycaena dispar), 

vöröshasú unka (Bombina 

bombina)/. 

A száraz- és félszáraz 

gyepekben, valamint a 

kaszálóréteken a siskanádtippan 

(Calamagrostis epigeios) 

és/vagy a fenyérfű 

(Bothriochloa ischaemum) 

nagyfokú előretörése 

jelentkezik degradáló 

tényezőként. Egyes fajokat, 

élőhelyük megváltoztatásán 

vagy közvetlenül versengés 

útján veszélyeztetnek. 

K02.01 fajösszetétel 

változás, 

szukcesszió 

M 15 Félszáraz gyepek (6210), 

sztyepprétek (6240), 

/sztyeppcserjések (40A0)/ - 

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), 

csíkos medvelepke (Euplagia 

quadripunctaria), álolaszsáska 

(Paracaloptenus 

caloptenoides), /leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis), sárga 

gyapjasszövő (Eriogaster 

catax), nagy tűzlepke (Lycaena 

dispar)/. 

A regenerálódó félszáraz 

gyepek, sztyepprétek, 

kaszálórétek és 

sztyeppcserjések a 

szukcesszionális változások 

miatt cserjésednek, erdősülnek. 

Első lépésként a szegélyesedés 

indul meg, mely kedvezőtlen 

esetben inváziós fajok 

előretörését is magával hozhatja 

(pl. kanadai aranyvessző – 

Solidago canasensis). A 

záródás erősödésével a 

fényigényes sztyeppréti elemek 

élettere szűkül. 

K04.05 növényevők általi 

károkozás 

(vadrágás is) 

M 10 Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), 

álolaszsáska (Paracaloptenus 

caloptenoides), /leánykökörcsin 
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(Pulsatilla grandis)/. 

Az intenzív vadrágás a 

növényfajokat közvetlenül, a 

speciális mikroélőhelyeket 

igénylő fajokat az élőhely 

szerkezetének megváltoztatásán 

keresztül veszélyezteti. 

Jövőbeli potenciális hatások:  

M01 abiotikus 

viszonyokban a 

klímaváltozás 

hatására 

bekövetkező 

változások 

M 70 Félszáraz gyepek (6210), 

sztyepprétek (6240), és montán 

gyertyános-tölgyesek (91G0), 

/bükkösök (9130)/. 

A szárazodással elsősorban az 

üdébb termőhelyek természeti 

állapotának romlása jelentkezik, 

de a száraz- és félszáraz 

gyepekhez köthető 

életközösségek is 

átalakulhatnak, a mezofil 

elemek kiszorulnak. 

 

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) 

- pannon molyhos tölgyesek (91H0)  

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

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

- szubpannon sztyeppek (6240)  

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

- Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)  

- álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides)  

- nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)  

- szarvasbogár (Lucanus cervus) 

- kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) 

 

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.  
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Specifikus célok:  

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

növény- és állatvilág, különösen a Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) populáció kedvező 

természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a félszáraz gyep (6210), 

a lejtősztyepprét (6240) és sziklagyep (6190) élőhely típusok cserjésedésének, 

akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 

kezelésekkel  

- A területen található természetszerű erdők (kiemelten cseres- és molyhos tölgyesek 

/91H0, 91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, 

különösen a nagy hőscincér /Cerambyx cerdo/, nagy szarvasbogár /Lucanus cervus/, 

kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), nyugati piszedenevér (Barbastella 

barbastellus) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt 

faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával 

mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel  

- Az álolaszsáska /Paracaloptenus caloptenoides/ populációnak élőhelyet adó cseres 

tölgyes - sztyepprét mozaik fenntartása / fejlesztése a szukcessziós folyamatok 

szükség szerinti szabályozásával, az emberi eredetű zavarások csökkentésével. 

 

3.1.2. További célok 

 

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

/91G0/) 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 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;  

- A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 

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

fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) fajok élőhelyi igényeire;  

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

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

hagyásfák megtartása;  

- Az inváziós fafajokkal fertőzött erdőállományok természetességének javítása, 

elsősorban az akácosodás visszaszorításával, mechanikai, szükség esetén vegyszeres 

kezelésekkel. 

 

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 érhető el. 

- 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. 
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- olyan idős állományrészek, faegyedek jelenléte, melyeknek 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. 

- 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. 

A kezelési egységek lehatárolása nem követi az ingatlannyilvántartási határokat, mivel a 

valós és a tényleges területhasználat ettől jelentősen eltérhet.  

 

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

élőhelytípusokat egyaránt. Mivel a tervezési terület igen mozaikos (összesen 627 élőhelyfolt), 

így a kezelési egységekbe beletartoznak olyan kisebb kiterjedésű élőhelyek is, melyeket a 

nagyobb egység részeként kell értelmezni (pl. gyepterületeken található cserjések és 

facsoportok, erdő- és mezőgazdasági területek közötti utak, nyiladékok stb.). 

 

A kezelési egységeknél meghatározzuk azon intézkedéseket, melyek a jelölő élőhely és/vagy 

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

Fontos a jogszabályokban nevesített kötelezően betartandó előírások és támogatási 

rendszerbe illeszthető önkéntesen vállalható előírás javaslatok elkülönítése. 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, valamint 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 a javaslatok 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, a potenciálisan jelölő élőhellyé fejleszthető területeket). 
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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 

 

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 

összefüggő sávot képez a Kozárd, Alsótold és Felsőtold községhatárokban: a Pogány-vár, 

Barát-hegy, Tepke-hegy, Purga-hegy és Macska-hegy vonulaton. 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); száraz-félszáraz erdő- és 

cserjés szegélyek (M8), mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1) / Natura 2000 kód: 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0). 

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

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

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Alsótold, 026/1*, 026/3*, Felsőtold, 016/9*, Garáb, 019*, 

026*, Kozárd, 045*, 046/a*, 046/b, 046/c*, 046/d*, 048*, 049/6*, 064/a*, 065*, 

066/a*, 067, 069/1*, 069/2a*, 069/2b*, 069/2c*, 082*, 086/a*, 089/a*, 089/b*, 

Mátraszőlős, 0101/b*, 020*, 022/2*, 040/a*, 059*, 072/c*, 072/d*, 077/1*, 

077/3*, 079/1*, 079/2a*, 079/2f*, 081/1*, 090*, 091/4*, 099/1*, 099/3*, 099/6*, 

Nagybárkány, 017/8*, 066/18, Pásztó, 0209/4*, 0211*, 0212, 0225/5*, 0225/6*, 

0230/1a*, 0230/1b*, 0230/1c*, Sámsonháza, 042*, 043*, 044/a*, 044/b*, 044/c*, 

044/d*, 045/2*, 056* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek 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, 
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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 kezelési egységgel érintett területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A kezelési egységhez tartozó erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a 

körzeti erdőtervek, 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. A 

magántulajdonú erdőterületek csak kis mértékben érintik a kezelési egységgel lehatárolt 

melegkedvelő tölgyesek területét. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel a tervezési területen jelentős a természetvédelmi kezelésben található erdőterületek 

kiterjedése, így az önkéntesen vállalható, természetvédelmi erdőkezeléseknek ez a fő színtere 

(elsősorban inváziós fafaj elleni védekezés, holtfa visszahagyása, teljes érintettlenség 

biztosítása a sztyepprétekkel mozaikoló bokorerdőkben, stb.). Az önkéntesen vállalható 

előírás javaslatokat a c) pontnál meghatározott kezelési javaslatok figyelembevételével 

javasoljuk meghatározni. 

 

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

csökkenésével jár, nem javasolt. A jelenlegi turistaút hálózat bővítése nem indokolt a kezelési 

egységgel lehatárolt területek vonatkozásában, a jelenlegi úthálózat karbantartását, 

fejlesztését javasolt megvalósítani. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A területen található összefüggő melegkedvelő tölgyes erdőállományok, mint közösségi 

jelentőségű élőhelytípus és közösségi jelentőségű fajok élőhelyei, nagy természetvédelmi 

jelentőséggel bírnak. Az élőhelytípusra javasolt erdőkezelések a jelenlegi természetesség 

fenntartását, természetes úton történő javulását szolgálják. A molyhos tölgyesek jelentős 

természeti értéket hordozó állományai kifejezetten véderdők, fenntartásukhoz aktív kezelés 

nem szükséges. Amennyiben indokolt úgy a legfontosabb erdőkezelési feladatok között az 

inváziós fásszárúak visszaszorítása, terjedésének megakadályozása jelentkezik. 

 

3.2.1.2. KE-2 kezelési egység: Cseres-tölgyesek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület legnagyobb kiterjedésű zonális erdőállományait, a 

cseres-tölgyeseket foglalja magába, mely egyben jelölés alapjául szolgáló élőhelynek is 

tekinthető. Többnyire vágásos üzemmódban lévő erdőállományokat foglalnak magukba. 

 

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: Alsótold, 026/1*, 026/3*, Felsőtold, 016/9*, Garáb, 019*, 

020*, 021*, 022/1*, 022/2*, 022/3*, 023/a*, 023/b*, 023/c, 024, 025, 026*, 

Kozárd, 045*, 046/c*, 046/d*, 049/6*, 064/a*, 064/b*, 064/c, Mátraszőlős, 

0101/a*, 018*, 019/2*, 019/3, 019/4*, 019/6*, 020*, 021*, 022/1*, 026/1*, 

028/d*, 028/f*, 028/g*, 028/h*, 037/21, 040/a*, 059*, 060*, 061, 072/c*, 074/1, 

074/2*, 075*, 076*, 077/1*, 077/3*, 079/1*, 079/2a*, 079/2b*, 079/2c*, 079/2f*, 

080/1*, 080/2*, 081/1*, 086*, 087*, 089*, 090*, 091/4*, 099/1*, Nagybárkány, 

017/8*, Pásztó, 0211*, 0214*, 0215*, 0228/10*, 0228/12*, 0228/13*, 0228/17*, 

0228/4*, 0228/5*, 0228/8*, 0229*, 0230/1a*, 0230/1b*, 0230/1c*, Sámsonháza, 

042*, 043*, 044/a*, 044/c* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő 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: 
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 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 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 kímélete. 

 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 
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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 kivitelezhető.  

 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 csökken arra a szintre, 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:  

 

A kezelési egységhez tartozó erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a 

körzeti erdőtervek, 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. A 

magántulajdonú erdőterületek jelentős mértékben érintik a kezelési egységgel lehatárolt 

cseres-tölgyesek területét. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Mivel a tervezési területen jelentős a természetvédelmi kezelésben található erdőterületek 

kiterjedése, így az önkéntesen vállalható, természetvédelmi erdőkezeléseknek ez a fő színtere 

(elsősorban inváziós fafaj elleni védekezés, holtfa visszahagyása, teljes érintettlenség 

biztosítása a sztyepprétekkel mozaikoló bokorerdőkben, stb.). Az önkéntesen vállalható 

előírás javaslatokat a c) pontnál meghatározott kezelési javaslatok figyelembevételével 

javasoljuk meghatározni. 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 alkalmazásának a 

lehetőségét. 

 

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) középtávon 

szerkezetátalakítással cseres-tölgyesekké alakítható. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 
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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. 

 

3.2.1.3. KE-2 kezelési egység: Gyertyános-tölgyesek és bükkösök 

 

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. Utóbbiak igen kis kiterjedést érnek el a tervezési területen. Többnyire vágásos 

üzemmódban lévő erdőállományokat foglalnak magukba. 

 

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), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), nyugati piszedenevér 

(Barbastella barbastellus). 

 érintett földrészletek: Garáb, 020*, 022/1*, 022/2*, Mátraszőlős, 040/a*, 072/b*, 

072/c*, 072/d*, 074/2*, 077/1*, 077/3*, 079/1*, 079/2a*, 080/1*, 080/2*, 086*, 

087*, 089*, 090*, 091/4*, Nagybárkány, 016*, 017/8*, 066/18*, Sámsonháza, 

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

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

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

visszaszorítása a kezelési egység területén, az elegyfajok jelenlegihez hasonló arányú 

jelenlétének biztosítása, az állományszerkezeti jellemzők javítása (pl. álló és fekvő holtfa 

mennyisége, kéregvedlett fák megléte). 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: 
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 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).  

 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 
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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 kivitelezhető.  

 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 csökken arra a szintre, 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:  

 

A kezelési egységhez tartozó erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a 

körzeti erdőtervek, 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. A 

magántulajdonú erdőterületek jelentős mértékben érintik a kezelési egységgel lehatárolt 

cseres-tölgyesek területét. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Az önkéntesen vállalható előírás javaslatokat a c) pontnál meghatározott kezelési javaslatok 

figyelembevételével javasoljuk meghatározni. 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 

alkalmazásának a lehetőségét. 

 

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 – üde gyertyános-tölgyes termőhelyen található – 

telepített erdők részben (pl. erdei fenyvesek, akácosok) középtávon szerkezetátalakítással 

gyertyános-tölgyesekké alakíthatók. 

 

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: 
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Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel, de helyenként leromlott 

szerkezettel jellemezhető. A terület közösségi jelentőségű állatfajainak egy része előfordul 

ebben a kezelési egységben is. 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. 

 

3.2.1.4. KE-4 kezelési egység: Félszáraz gyepek és sztyepprétek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt terület a tervezési terület összes természetszerű gyepjét 

(sziklagyepeket, sztyeppréteket és félszáraz gyepeket) magába foglalja. A sziklagyepek 

kiterjedése relatíve alacsony a tervezési területen. 

 

a) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők (G3), köves talajú 

lejtősztyepek (H3a), erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok 

(H4) / Natura 2000 kód: pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

(6190), meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 

változataik (Festuco-Brometalia) (6210), szubpannon sztyeppek (6240), 

szubkontinentális peri-pannon cserjések (40A0).  

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

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis); álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides), 

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagy tűzlepke (Lycaena dispar). 

 érintett földrészletek: Garáb, 021*, 022/3*, Kozárd, 049/6*, 065*, 066/b*, 

069/2a*, 081*, 082*, 083*, 084*, 086/a*, 089/a*, 089/b*, Mátraszőlős, 0101/a*, 

0101/b*, 0102, 0103, 0104, 0105, 0119/14*, 020*, 022/2*, 028/a*, 028/f*, 028/j*, 

034/1a*, 037/25*, 040/a*, 072/c*, 072/d*, 077/3*, 079/1*, 079/2c*, 091/4*, 

099/1*, 099/12*, 099/2*, 099/3*, 099/6*, Nagybárkány, 066/18*, Pásztó, 

0209/4*, 0225/4*, 0226/2*, 0230/1c*, Sámsonháza, 042*, 043*, 044/a*, 044/b*, 

044/c*, 044/d*, 045/1*, 045/2*, 056* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek 

érintettsége csak részleges). 

 

b) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területrész többnyire gazdálkodással nem érintett, azonban 

mivel olyan erdőrészleteket is érint, 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. 
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 A kezelési egységbe tartozó élőhelyek (gyepterületek) kezelése elsődlegesen 

természetvédelmi célokat szolgáljon. 

 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 

nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a meghagyásra szánt 

cserjéket, cserjefoltokat a nemzeti park igazgatósággal egyeztetni szükséges. 

 A nemzeti park igazgatóság által történt 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 új szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 38. §-a alapján a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges többek között a védett területen folytatott legeltetéshez, kaszáláshoz és 

terület helyreállításához. A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának 

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

betartandó földhasználati előírásokat. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 

lévő gyepterületen a bérleti szerződés részét képező előírások betartása is kötelező. Az 

erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a körzeti erdőtervek tartalmazzák. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A természetvédelmi kezelésben lévő területeken (elsősorban a hegylábperemi félszáraz 

gyepek esetében) az önkéntesen vállalható javaslatok mentén történtek meg a 

gyeprekonstrukciók, a fás növényzet (cserjék és fák) részleges visszahagyásával. 

 

d) 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. Fontos itt is 

megjegyezni, hogy az élőhelyfejlesztések során a gyepek közé ékelődő sztyeppcserjések és a 

molyhos-cseres-tölgyes erdőfoltok, az erdőssztyepp-cserjések, illetve az idős hagyásfák teljes 

kíméletét, valamint a töviskes cserjések részleges kíméletét indokolt biztosítani. 

 

e) 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. 
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f) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

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

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

állománya található meg. Természetességi állapotuk változatos, élőhelyfoltonként 

különbözhet. Legértékesebbek azok, melyek melegkedvelő tölgyesekhez, bokorerdőkhöz 

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

természetesség fenntartását, javulását szolgálják. A legfontosabb kezelési feladatok között 

jelentkezik az inváziós fásszárúak visszaszorítása, terjedésének megakadályozása illetve a 

gyeprekonstrukcióval helyreállított gyepek állapotának fenntartó kezelésekkel való 

megőrzése. 

 

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

szántóterületek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület azon nem kezelt élőhelytípusait foglalja magába, melyek 

részben spontán szukcesszióval cserjéssé vagy már (elő)erdővé záródtak. Ezen átmeneti 

élőhelytípusok közé ékelődve fordul elő egy-egy foltban kisebb (pár 100 m2-es) nádas illetve 

magassásos, melyet szintén ezen kezelési egységhez soroltunk. 

 

a) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a), 

Nem zsombékoló magassásrétek (B5), jellegtelen üde gyepek (OB), jellegtelen 

száraz-félszáraz gyepek (OC), magaskórós ruderális gyomnövényzet (OF), üde és 

nedves cserjések (P2a), galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b), 

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: csíkos medvelepke (Callimorpha 

quadripunctaria), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), sárga gyapjasszövő 

(Eriogaster catax). 

 érintett földrészletek: Garáb, 023/a*, 023/b*, Kozárd, 046/a*, 048*, 064/a*, 

064/b*, 065*, 066/a*, 066/b*, 069/1*, 069/2a*, 069/2b*, 069/2c*, 081*, 082*, 

083*, 084*, 086/a*, 086/b*, 089/a*, 089/b*, Mátraszőlős, 0101/a*, 0119/14*, 

019/2*, 019/5, 019/6*, 026/1*, 026/3, 026/4, 028/a*, 028/c, 028/d*, 028/f*, 

034/1a*, 037/25*, 040/a*, 060*, 062*, 072/a*, 072/b*, 072/c*, 072/d*, 074/2*, 

077/3*, 079/2a*, 079/2b*, 079/2c*, 081/1*, 086*, 087*, 089*, 091/4*, 099/12*, 

099/3*, 099/6*, Nagybárkány, 016*, 017/8*, 066/18*, Pásztó, 0209/4*, 0217*, 

0225/3, 0225/4*, 0225/5*, 0225/6*, 0225/7, 0225/8, 0226/1, 0226/2*, 0227/1, 

0228/10*, 0228/11, 0228/12*, 0228/13*, 0228/17*, 0228/18, 0228/2, 0228/3, 

0228/4*, 0228/5*, 0228/7, 0228/8*, 0229*, 0230/1c*, 0230/1d, Sámsonháza, 

042*, 044/a*, 045/1*, 045/2*, 056* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek 

érintettsége csak részleges). 

 

b) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 
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A kezelési egység területén két jelentősebb kezelési irány határozható meg: (1) a cserjések 

részleges visszaszorításával a gyepterületek kiterjedése növelhető (elsősorban a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő és a KEOP program keretében 

helyreállított gyepterületeken), másrészt (2) az erdősülés, fásodás esetén a spontán 

regenerációt úgy kell segíteni, hogy a kialakuló erdőállományok természetessége megfelelő 

legyen. Az 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 speciális gyep- és 

erdőkezelési javaslatokat is megfogalmaztunk: 

 

Gyepekre vonatkozó kezelési javaslatok: 

 A gyeprekonstrukcióval érintett területrészeknél 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 nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetni kell. 

 A nemzeti park igazgatóság által történt 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 
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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.  

 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. 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 38. §-a alapján a természetvédelmi hatóság 

engedélye szükséges többek között a védett területen folytatott legeltetéshez, kaszáláshoz és 

terület helyreállításához. A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának 

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

betartandó földhasználati előírásokat. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében 

lévő gyepterületen a bérleti szerződés részét képező előírások betartása is kötelező. Az 

erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a körzeti erdőtervek tartalmazzák. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A nemzeti parki vagyonkezelésben lévő területeken a gyepterületek rekonstrukciója történt 

meg KEOP pályázatok keretében, mely a b) pontnál jelzett általános irányelveket követte 

(mozaikos szerkezet kialakítása, fás növényzet részleges visszahagyása, stb.). 

 

d) 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. 

 

e) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 
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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. 

 

f) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területek az aktív területkezelés színterei (elsősorban 

Sámsonháza, Mátraszőlős és Kozárd térségében). 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 

nemesnyarasokat és a spontán terjedéssel létrejött akácosokat is.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: ültetett akácosok (S1), nemesnyárasok (S2), ültetett erdei- és 

feketefenyvesek (S4), egyéb ültetett tájidegen fenyvesek (S5), nem őshonos 

fafajok spontán állományai / Natura 2000 kód: nincs érintettség. 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Kozárd, 045*, 049/6*, 066/a*, 069/2b*, 081*, 086/a*, 

086/b*, Mátraszőlős, 0119/14*, 018*, 019/4*, 019/6*, 020*, 021*, 022/1*, 

022/2*, 028/a*, 028/b, 028/f*, 028/g*, 028/h*, 028/j*, 029, 037/25*, 040/a*, 

040/b, 075*, 076*, 077/1*, 079/1*, 079/2a*, 079/2d, 079/2f*, 080/1*, 080/2*, 

081/1*, 086*, 087*, 091/4*, 099/1*, 099/12*, 099/2*, 099/3*, 099/5, 099/6*, 

Nagybárkány, 017/8*, 066/18*, Pásztó, 0211*, 0214*, 0215*, 0217*, 0228/12*, 

0228/13*, 0228/14, 0228/15, 0228/16, 0228/3, 0228/4*, 0228/8*, 0230/1c*, 

Sámsonháza, 042*, 044/c*, 045/1*, 045/2*, 056* (a csillaggal [*] jelölt 

földrészletek 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 lomb- 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 lomb- 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 nemzeti park igazgatósággal egyeztetett helyszínen 

alakítható ki. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a körzet erdőtervek tartalmazzák. 

 

- 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 

inváziós növényfajok terjedésének megakadályozását, valamint az erdőgazdálkodási 

beavatkozások közvetlen negatív hatásainak megelőzését szolgálják. 
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3.2.1.7. KE-7 kezelési egység: Utak és egyéb kivett ingatlanok 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A tervezési területen található közutakat (Kozárd 047 és Pásztó 0213) és egyéb olyan kivett 

művelési ágban található ingatlanokat soroltuk ide, melyek közvetlenül nem kapcsolhatók a z 

erdő- és mezőgazdasági tevékenységekhez (pl. Mátraszőlős 074/1 – URH átjátszóállomás, 

Pásztó 0228/3 – Alsónádasd egykori tanyahelye, stb.). 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: Tanyák, családi gazdaságok (U10), Út- és vasúthálózat (U11) 

/ Natura 2000 kód: nincs érintettség. 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nincs érintettség. 

 érintett földrészletek: Garáb 021, 025; Kozárd 047; Mátraszőlős 074/1, 089; 

Pásztó 0213, 228/3. 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A közlekedést, hírközlést szolgáló, közvetlenül az élőhelyek kezeléséhez nem köthető 

ingatlanokon a természetvédelmi kezelési javaslatoknak figyelembe kell vennie a kiadott 

engedélyekben szereplő előírásokat (pl. vezetékek karbantartására vonatkozó előírásokat). A 

javaslatok itt leginkább arra vonatkoznak, hogy a szükséges – és legtöbbször a kezelők 

számára előírt – karbantartási munkák során a beavatkozások minimalizálják a természeti 

károkat és a környezeti terhelést. 

 

Az ingatlanok karbantartása során a természeti és táji értékek kímélete, védelme és 

fenntartása érdekében a következő általános kezelési javaslatok szükséges figyelembe venni: 

 

 A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

 A kivitelezései tevékenységek területigényét a védett és a Natura 2000 területek 

közelében a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.  

 Törekedni kell a területen lévő vegetáció és fák minél nagyobb arányú megtartására. 

 A tevékenység során szükségessé váló cserjeirtást, fakivágást fészkelési időszakon 

kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet végezni. 

 A bolygatott felszíneken az özönnövények megjelenését, megtelepedést, terjedését 

kaszálással kell megakadályozni. 

 Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak 

megfelelő növényekből kell válogatni. 

 A kivitelezési munkák megkezdése előtt a nemzeti park igazgatóságot értesíteni 

szükséges. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A kötelezően betartandó előírásokat a kiadott műszaki engedélyek tartalmazzák. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 
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A kezelési egységhez sorolandó ingatlanok esetében, önkéntesen vállalható előírás-javaslatok 

megfogalmazása nem indokolt. Hatósági engedélyezési eljárás során (pl. a közutak felújítása 

esetében) a természet- és tájvédelmi előírások beépülnek a kiadott hatósági engedélyekbe. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egységhez sorolandó ingatlanok esetében élőhelyrekonstrukciós és 

élőhelyfejlesztési javaslatok megfogalmazása nem indokolt. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár, nem javasolt. 

 

b) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A c) pontnál megfogalmazott előírás-javaslatok a természeti és táji értékek kímélete, védelme 

és fenntartása érdekében kerültek megfogalmazásra.  

 

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, kaszálással, illetve 

cserjeirtással, inváziós fafajok egyedeinek eltávolításával történhet. 

A tervezési területen, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (KEOP pályázat keretében) mintegy 

330 hektár, javarészt a félszáraz gyep (6210) és sztyepprét (6240) élőhelytípusba sorolható 

gyepterület helyreállítását végezte el 2014-15-ben. Az elért kedvező állapot fenntartása 

kaszálással, szárzúzással, kézi cserjeirtással és inváziós növény kontrollal történik. 

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 érintő probléma a 

nagyvadak által történő nagymértékű legelés, taposás melyet a nagyvadállomány csökkentése 

mellett, szükség szerinti bekerítéssel, egyedi védelemmel is mérsékelni lehet. Az álolaszsáska 

macska-tetői, kis kiterjedésű élőhelyét a terepi motoros sportok (kisebb mértékben a 

turizmus) veszélyeztetik, a terület látogatásának korlátozása a jövőben megoldandó 

probléma. A vöröshasú unka és a dunai tarajosgőte állományainak megerősítéséhez indokolt 

mesterséges szaporodóhelyek létrehozása a területen. 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 

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

http://www.termeszetvedelem.hu/nbmr
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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 Janka-tarsóka állományainak felmérése, a fajok által preferált 

élőhelyfoltok teljes bejárásával (sztyepprétek, félszáraz gyepek). 

 A xilofág és szaproxilofág bogárfauna felmérése 2014-15-ben. 

 Az egyenesszárnyú fauna felmérése 2015-ben. 

 A magyar tavaszi fésűsbagoly állományainak felmérése 2015 tavaszán. 

 A denevérfauna (különös tekintettel a nyugati piszedenevér előfordulásaira) felmérése 

2015 nyarán – őszén. 

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdőkben természetvédelmi célú 

erdészeti beavatkozások történnek. A Garáb 022/1 hrsz-ú erdőterületen (Varjú-bérc) 

monitorozással egybekötött természetvédelmi erdőkezelési kísérletek indultak meg a Magyar 

Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézet munkatársainak bevonásával. 

 

A jövőbeli kutatások részben további florisztikai- és faunisztikai alapadatokat kell hogy 

eredményezzenek, de a területen folyó természetvédelmi kezelések monitorozását (a 

kezelések hatásmonitorozását) is szükséges végezni. 
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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-ek  

KE-1 Melegkedvelő tölgyesek 365,2 Alsótold, 026/1*, 026/3*, 

Felsőtold, 016/9*, Garáb, 

019*, 026*, Kozárd, 045*, 

046/a*, 046/b, 046/c*, 

046/d*, 048*, 049/6*, 

064/a*, 065*, 066/a*, 067, 

069/1*, 069/2a*, 069/2b*, 

069/2c*, 082*, 086/a*, 

089/a*, 089/b*, Mátraszőlős, 

0101/b*, 020*, 022/2*, 

040/a*, 059*, 072/c*, 072/d*, 

077/1*, 077/3*, 079/1*, 

079/2a*, 079/2f*, 081/1*, 

090*, 091/4*, 099/1*, 

099/3*, 099/6*, 

Nagybárkány, 017/8*, 

066/18, Pásztó, 0209/4*, 

0211*, 0212, 0225/5*, 

0225/6*, 0230/1a*, 

0230/1b*, 0230/1c*, 

Sámsonháza, 042*, 043*, 

044/a*, 044/b*, 044/c*, 

044/d*, 045/2*, 056* 

KE-2 Cseres tölgyesek 1435,05 Alsótold, 026/1*, 026/3*, 

Felsőtold, 016/9*, Garáb, 

019*, 020*, 021*, 022/1*, 

022/2*, 022/3*, 023/a*, 

023/b*, 023/c, 024, 025, 

026*, Kozárd, 045*, 046/c*, 

046/d*, 049/6*, 064/a*, 

064/b*, 064/c, Mátraszőlős, 

0101/a*, 018*, 019/2*, 

019/3, 019/4*, 019/6*, 020*, 

021*, 022/1*, 026/1*, 

028/d*, 028/f*, 028/g*, 

028/h*, 037/21, 040/a*, 

059*, 060*, 061, 072/c*, 

074/1, 074/2*, 075*, 076*, 

077/1*, 077/3*, 079/1*, 

079/2a*, 079/2b*, 079/2c*, 

079/2f*, 080/1*, 080/2*, 

081/1*, 086*, 087*, 089*, 

090*, 091/4*, 099/1*, 

Nagybárkány, 017/8*, 

Pásztó, 0211*, 0214*, 0215*, 
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0228/10*, 0228/12*, 

0228/13*, 0228/17*, 

0228/4*, 0228/5*, 0228/8*, 

0229*, 0230/1a*, 0230/1b*, 

0230/1c*, Sámsonháza, 042*, 

043*, 044/a*, 044/c* 

KE-3 Gyertyános-tölgyesek és 

bükkösök 

101,17 Garáb, 020*, 022/1*, 022/2*, 

Mátraszőlős, 040/a*, 072/b*, 

072/c*, 072/d*, 074/2*, 

077/1*, 077/3*, 079/1*, 

079/2a*, 080/1*, 080/2*, 

086*, 087*, 089*, 090*, 

091/4*, Nagybárkány, 016*, 

017/8*, 066/18*, 

Sámsonháza, 042* 

KE-4 Félszáraz gyepek és 

sztyepprétek 

178,19 Garáb, 021*, 022/3*, Kozárd, 

049/6*, 065*, 066/b*, 

069/2a*, 081*, 082*, 083*, 

084*, 086/a*, 089/a*, 089/b*, 

Mátraszőlős, 0101/a*, 

0101/b*, 0102, 0103, 0104, 

0105, 0119/14*, 020*, 

022/2*, 028/a*, 028/f*, 

028/j*, 034/1a*, 037/25*, 

040/a*, 072/c*, 072/d*, 

077/3*, 079/1*, 079/2c*, 

091/4*, 099/1*, 099/12*, 

099/2*, 099/3*, 099/6*, 

Nagybárkány, 066/18*, 

Pásztó, 0209/4*, 0225/4*, 

0226/2*, 0230/1c*, 

Sámsonháza, 042*, 043*, 

044/a*, 044/b*, 044/c*, 

044/d*, 045/1*, 045/2*, 056* 

KE-5 Regenerálódó erdők, 

gyepek és cserjések, 

szántóterületek 

169,48 Garáb, 023/a*, 023/b*, 

Kozárd, 046/a*, 048*, 

064/a*, 064/b*, 065*, 066/a*, 

066/b*, 069/1*, 069/2a*, 

069/2b*, 069/2c*, 081*, 

082*, 083*, 084*, 086/a*, 

086/b*, 089/a*, 089/b*, 

Mátraszőlős, 0101/a*, 

0119/14*, 019/2*, 019/5, 

019/6*, 026/1*, 026/3, 026/4, 

028/a*, 028/c, 028/d*, 

028/f*, 034/1a*, 037/25*, 

040/a*, 060*, 062*, 072/a*, 

072/b*, 072/c*, 072/d*, 

074/2*, 077/3*, 079/2a*, 

079/2b*, 079/2c*, 081/1*, 
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086*, 087*, 089*, 091/4*, 

099/12*, 099/3*, 099/6*, 

Nagybárkány, 016*, 017/8*, 

066/18*, Pásztó, 0209/4*, 

0217*, 0225/3, 0225/4*, 

0225/5*, 0225/6*, 0225/7, 

0225/8, 0226/1, 0226/2*, 

0227/1, 0228/10*, 0228/11, 

0228/12*, 0228/13*, 

0228/17*, 0228/18, 0228/2, 

0228/3, 0228/4*, 0228/5*, 

0228/7, 0228/8*, 0229*, 

0230/1c*, 0230/1d, 

Sámsonháza, 042*, 044/a*, 

045/1*, 045/2*, 056* 

KE-6 Származék-és 

idegenhonos erdők 

168,86 Kozárd, 045*, 049/6*, 

066/a*, 069/2b*, 081*, 

086/a*, 086/b*, Mátraszőlős, 

0119/14*, 018*, 019/4*, 

019/6*, 020*, 021*, 022/1*, 

022/2*, 028/a*, 028/b, 

028/f*, 028/g*, 028/h*, 

028/j*, 029, 037/25*, 040/a*, 

040/b, 075*, 076*, 077/1*, 

079/1*, 079/2a*, 079/2d, 

079/2f*, 080/1*, 080/2*, 

081/1*, 086*, 087*, 091/4*, 

099/1*, 099/12*, 099/2*, 

099/3*, 099/5, 099/6*, 

Nagybárkány, 017/8*, 

066/18*, Pásztó, 0211*, 

0214*, 0215*, 0217*, 

0228/12*, 0228/13*, 

0228/14, 0228/15, 0228/16, 

0228/3, 0228/4*, 0228/8*, 

0230/1c*, Sámsonháza, 042*, 

044/c*, 045/1*, 045/2*, 056* 

KE-7 Utak és egyéb kivett 

ingatlanok 

4,58 Garáb 021, 025; Kozárd 047; 

Mátraszőlős 089; Pásztó 

0213 

 

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

tulajdonviszonyok függvényében 

 

3.3.1. Agrártámogatások 

 

A terület közel 98%-ban országos védettséggel is bír, a 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet 1. § 

(1) bekezdése által védetté nyilvánított és a 150/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott 

Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet része. Az állami tulajdon a jellemző, de foltokban a 

magántulajdonosi forma is meghatározó a területen. A magántulajdonosi szerkezet jórészt 
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erdőterületeket érint (4 bejegyzett erdőgazdálkodóval, elsősorban Mátraszőlős 

településhatárban), így a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

vissza nem térítendő kompenzációs támogatás lehívható a területen. 

 

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 

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

rendszerekben. 

 

3.3.2. Pályázatok 

 

A tervezési területen, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyonkezelt területein két 

fontosabb természetvédelmi pályázat futott az elmúlt években. Az egyik a „Dombvidéki és 

hegyi rétek kezelése a BNPI területein” - KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2012-0013. A projekt 

közvetlen célja egy komplex élőhelykezelési program végrehajtása volt, a Kelet-cserháti 

Tájvédelmi Körzet különböző részegységein. A program természetvédelmi kezelési elemei a 

cserjeirtás, a szárzúzás, inváziós növényfajok elleni védekezés, kézi, nem fenntartó jellegű 

kaszálás, fűavar-eltávolítás voltak. A projekt által közvetlenül érintett, teljes terület 330,6 ha, 

(közvetetten érintett terület mintegy 519,5 ha). A projekt távlati célja a tervezési területek 

állapotromlásának megállítása, a becserjésedő, erdősödő területeken a természetvédelmi célú 

élőhely-helyreállítás volt. A projekt folytatásaként egy gépbeszerzési pályázat is folyt, 

melynek eredményeképp elkészült a Nógrád-Ipoly Természetvédelmi Tájegység 

Területkezelési Központja Garábon („Gépbeszerzés a Nógrád megyei védett gyepterületek 

helyreállításához” - KEOP-3.2.0/11-2012-0016). A beszerzett gépekkel 2014-től folyik a 

BNPI kezelésében lévő gyepterületek természetvédelmi kezelése. 

A távlati pályázati tervek között szerepel egy kis vizes élőhely fejlesztési KEHOP projekt, 

melynek keretében a tervezési területen is létesülnének a dunai tarajosgőte és vöröshasú unka 

számára alkalmas élőhelyek. 

Egy kidolgozás alatt álló LIFE Integrált Projekt részelemeként a tervezési területen 

(Sámsonháza: Csűd-hegy) található gyepekben természetvédelmi célú legeltetési és kaszálási 

kísérletek végzése tervezett. Egy másik, előkészítés alatt álló LIFE projekt („Tölgyes LIFE”) 

egyik részeleme a tervezési terület két erdőtömbjének (Garáb, Mátraszőlős) kísérleti célú 

természetvédelmi erdőkezelését, illetve fejlesztését célozza meg. 

 

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 

és/vagy e-

mailben történő 

megkeresése és 

tájékoztatása 

BNPI Iktatórendszer 

(ügyiratszám), feladást igazoló 

szelvényről másolat, e-mail 

visszaigazoló tértivevény 

Üisz: 34-21/1/2016. 

20 levél kiküldése érintetteknek 

+ elektronikus levél (ismert 

címek esetében) 

2016.08.16 

Nyomtatott 

tájékoztató 

A BNPI elkészített egy Natura 

2000 dossziét, mely a 

tervezéssel és a Natura 2000 

területekkel kapcsolatban 

számos információval látja el a 

A fórumon a jelenlevőknek 

átadott dossziék száma (db) 

2016.08.24 

http://bnpi.hu/naturaterv
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célzott érintettek körét 

(elsősorban: gazdálkodók, 

földhasználók). A dossziéba 

elhelyeztük a hatályos Natura 

2000 gyep és erdőtámogatási 

rendeleteket, kaszálási 

bejelentőket). 

Fórum (összes 

érintett) 

Jelenléti ív, emlékeztető, 

fotódokumentáció 

Üisz: 34-21/1/2016. 2016.08.16 

Önkormányzati 

közzététel 

Igazolás az önkormányzat 

részéről 

Üisz. 34-21/2/2016. 

megküldött tértivevény 

2016.08.16 

– 

2016.08.30 

Honlap Elérhetősége, adatfeltöltés 

dátuma 

www.bnpi.hu/naturaterv 

 

2016.08.16 

 

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 

 

Célcsoport Szervezetek, képviselet 

Gazdálkodók, területhasználók (mezőgazdaság) Magántulajdonosok (27 címzett) 

Erdőgazdálkodók Állami erdőgazdálkodó (Ipoly Erdő Zrt.); 

Magánerdő tulajdonosok (4 bejegyzett 

erdőgazdálkodó) 

Vadgazdálkodók Vadásztársaságok (2 bejegyzett 

vadgazdálkodó) 

Vízgazdálkodó Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

Önkormányzatok  Alsótold Község Önkormányzata 

 Felsőtold Község Önkormányzata 

 Garáb Község Önkormányzata 

 Sámsonháza Község Önkormányzata 

 Kozárd Község Önkormányzata 

 Mátraszőlős Község Önkormányzata 

 Nagybárkány Község Önkormányzata 

 Pásztói Polgármesteri Hivatal 

Hatóságok  Heves Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

 Pásztói Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály 

 Salgótarjáni Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 

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

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal - Nógrád Megyei 

Kirendeltsége 

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) 

 Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 

 Tölgy Természetvédelmi Egyesület 

 Bujákért Közalapitvány 

Kezelők, egyéb szolgáltatók  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

 Magyar Telekom Nyrt. 

Helyi lakosság Az érintett települések lakosai 

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel 

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 tervezési területet magába foglaló Központi-Cserhát legalacsonyabb vulkáni hegységünk. 

Felépítését tekintve a Mátra nyugati szárnya, de szinte valamennyi földrajzi vonatkozásában 

különbözik a Mátrától, csak vulkáni eredetük kapcsolja össze őket. Ez a Cserhát egyetlen 

igazi középhegységi jellegű vidéke, bár legmagasabb csúcsa – a tervezési területen található 

Purga – is csak 575 méter. A Központi-Cserhát hazánk legjobban lepusztult, de több 

szempontból is legváltozatosabb felszínű vulkáni hegysége, itt található hazánkban a 

legteljesebben kifejlődött miocén rétegsor. A többi vulkáni hegységünktől feltűnően 

különböző, erősen feldarabolt és lepusztult andezittakaró, maradék- és csonkvulkáni 

formákkal, valamint kipreparált telérrendszerrel. Legjellegzetesebb felszíni formái a 

feltöredezett vulkáni takaródarabok sasbércei, ezek aszimmetrikus kúpjai és tetői. Négy 10-

15 km hosszú és 1-2 km széles sasbérc-sorból áll a tájegység, melyek féloldalasan 

emelkedtek ki, ezért északi oldaluk erősebben pusztult és felszínre kerültek a vulkáni 

képződmények. Az enyhébb és hosszabb déli lejtőkön részben vagy teljesen megmaradtak a 

később lerakódott üledékes kőzetek. A negyedidőszaki felszínformálásnak köszönhető a 

tervezési területtel határos mátraszőlősi Függő-kői-barlang létrejötte, melyben az 1980-as 

évek elején gazdag jégkorszaki állategyüttes maradványait tárták fel. 

 

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 

érvényesül, 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 tervezési terület a Zagyva vízgyűjtő területén fekszik. A Tepke-vonulat felszíni vizekben 

szegény, állandó vízfolyással nem is rendelkezik. A lefutó csapadékvizeket a keleti oldalon a 

Kis-Zagyva, a Szamár-patak, a Puskás-patak és a Szakadás-árok vezeti le közvetlenül a 

Zagyvába, míg a nyugati oldalon a Garábi- és a Kozárdi-patak a fő befogadó, melyek a 

Zsunyi- és a Szuha-patak közvetítésével vezetik le a vizeket a Zagyvába. 

A mátraszőlősi Kerek-Bükk északi oldalában, 530 méter magasan természetes eredetű kis tó 

található, mely suvadással jött létre. Hasonló eredetűnek tekinthető a Purga és a Tepke-hegy 

nyergében kialakult kis időszakos tavacska is. A tervezési terület forrásokban szegény a 

terület, azok is általában időszakosan működnek (pl. mátraszőlősi Mozdonyitató-forrás, 

Tepke-forrás). A mátraszőlősi Szamár-patak forrásánál kiépített, foglalt forrás található.  
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1.1.3. Talajtani adottságok 

 

A tervezési területet kőzettanilag a miocén vulkánosságból származó andezit uralja, 

helyenként lajtamészkő takaróval fedett térszinek is jellemzőek. A hegylábon szarmata kori 

agyagmárga és löszös üledék foszlányai találhatók meg. A tervezési területet magába foglaló 

Központi-Cserhát kistáj uralkodó talajtípusai az agyagbemosódásos barna erdőtalajok és a 

barnaföldek. A meredek oldalakban, sziklagyepek és megbontott bányaterületeken (pl. 

Függő-kő) földes kopárokon erubáz váztalajok is kialakultak. 

 

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 kistáj délkeleti részén fekszik, dél felé a Zagyva-völgyön és a 

Cserhátalján keresztül az Alföld felé nyitott. Északi részén az Északi-Cserháttal fennálló 

ökológiai kapcsolatok jelentősek. A kistáj biológiai jellegzetességeit jól reprezentáló, több 

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

élőhelytípusok esetén (pl. nyílt tölgyesek, félszáraz irtásrétek) 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 együttesen dominálnak. Több növényfaj, 

így a magas borsó (Pisum elatius), téglaszínű lednek (Lathyrus sphaericus), a bíbor- és a 

majomkosbor állandósult hibridje (Orchis x angusticruris) a szubmediterrán hatásokat jelzi. 

Különböző élőhelyeken számos rovarritkaság ismert, így a terület cseres-tölgyeseiben a kék 

pattanóbogár (Limoniscus violaceus), a sztyeppréteken, félszáraz irtásréteken a pusztai tarsza 

(Isophya modesta), keleti pókszöcske (Poecilimon intermedius), keleti rablópille (Ascalaphus 

macaronius). Maradvány jellegű, sziklai nyílt tölgyesek találhatók a Macska-hegyen, a 

fűrészlábú szöcske (Saga pedo) és az álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) 

jelenlétével. A pannon régió bennszülött taxonjai közül a pannongyíkot (Ablepharus kitaibelii 

fitzingeri) kell kiemelnünk. 

 

A tervezési területen a természetszerű élőhelyek mérete számos növény- és állatpopuláció 

hosszú távú fennmaradására ad esélyt, az élőhely-foltok közötti kapcsolat pedig 

metapopulációs struktúrák fenntartását is lehetővé teszi. A terület ökológiai folyosó 

szerepének is nagy jelentőséget tulajdoníthatunk, különösen a nagyobb időtávlatban 

lejátszódó flóra- és faunavándorlások viszonylatában. 
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Élőhely neve Á-NÉR kódja Natura 2000 

élőhely kódja 

Területe (ha) Aránya 

(%) 

Nem tőzegképző nádasok, 

gyékényesek és tavikákások 

B1a - 0,04 0,002 

Nem zsombékoló 

magassásrétek 

B5 - 0,01 0,001 

Nyílt szilikátsziklagyepek 

és törmeléklejtők 

G3 6190 0,04 0,002 

Köves talajú lejtősztyepek H3a 6240 79,7 3,3 

Erdőssztyeprétek, félszáraz 

irtásrétek, száraz 

magaskórósok 

H4 6210 98,46 4,1 

Gyertyános-kocsánytalan 

tölgyesek 

K2 91G0 100,24 4,1 

Bükkösök K5 9130 0,94 0,04 

Mész- és melegkedvelő 

tölgyesek 

L1 91H0 364,94 15,1 

Cseres-kocsánytalan 

tölgyesek 

L2a 91M0 1435,05 59,24 

Száraz-félszáraz erdő- és 

cserjés szegélyek 

M8 6210 0,31 0,001 

Jellegtelen üde gyepek OB - 0,17 0,01 

Jellegtelen száraz-félszáraz 

gyepek 

OC - 12,89 0,5 

Magaskórós ruderális 

gyomnövényzet 

OF - 0,08 0,003 

Üde és nedves cserjések P2a - 0,15 0,01 

Galagonyás-kökényes-

borókás száraz cserjések 

P2b - 118,08 4,9 

Őshonos fafajú puhafás 

jellegtelen vagy pionír 

erdők 

RB - 31,29 1,3 

Ültetett akácosok S1 - 27,85 1,1 

Nemesnyárasok S2 - 0,21 0,01 

Ültetett erdei- és 

feketefenyvesek 

S4 - 64,03 2,6 

Egyéb ültetett tájidegen 

fenyvesek 

S5 - 12,33 0,5 

Nem őshonos fafajok 

spontán állományai 

S6 - 64,45 2,7 

Egyéves, intenzív 

szántóföldi kultúrák 

T1 - 1,09 0,05 

Évelő, intenzív szántóföldi 

kultúrák 

T2 - 3,00 0,1 

Kiskertek T9 - 0,06 0,002 

Nyitott bányafelületek U6 - 1,97 0,1 

Állóvizek U9 - 0,39 0,02 

Tanyák, családi gazdaságok U10 - 0,05 0,002 
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Út- és vasúthálózat U11 - 2,18 0,1 

Összesen:   2422,62 100 

     

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 

 

Élőhelytípus kódja Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás 

(A-D) 

91M0  Pannon cseres-tölgyesek A 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) B 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* 

fontos orchidea-lelőhelyek) 

B 

6240* Szubpannon sztyeppek B 

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val 

és Carpinus betulusszal 

B 

91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel B 

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések1 D (átminősítésre 

javasolt C 

értékkel) 

9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-

Fagetum) 

D (átminősítésre 

javasolt a 

korábbi C 

értékről) 

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

Megjegyzések: 

 1 Az ÁNÉR és Natura 2000 élőhely-értelmezés változása miatt csak azon Prunetum 

jellegű cserjéseket soroljuk a 40A0 élőhelytípushoz, melyek több sztyepp- és 

erdőssztyepp fajt tartalmaznak. A tervezési területen nagy arányban fordulnak elő, 

azon másodlagos mezofil töviskes cserjések, amelyek nem feleltethetők meg 

szubkontinentális peripannon cserjések élőhelytípusnak, ezért csak a térképezési 

lépték alatti kiterjedésben előforduló gyöngyvessző-cserjés és csepleszmeggyes 

cserjések sorolandók ide. 

 A 2015. évi élőhelytérképezés alapján nem fordulnak elő a területen korábban jelzett 

Natura 2000 élőhelytípusok, ezért a terület Natura 2000 adatlapjáról (SDF) javasolt a 

törlésük: boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő 

gyepekben (5130), síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil 

magaskórós szegélytársulásai (6430), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), tőzegmohás lápok és ingólápok (7140), 

szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel (8220), lejtők és sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői (9180), enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0).  

 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelytípusok összefoglalása: 

 

Natura 2000 élőhely megnevezése Kódja Minősítése Területe / aránya (a 

2015 évi 

felmérések alapján) 

Pannon cseres-tölgyesek 91M0  A-CBB 1435,05 ha / 
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59,24% 

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 

6190 B-CBB 0,04 ha / 0,002% 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 

gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

6210 B-CBB 98,77 ha / 4,1% 

Szubpannon sztyeppek 6240* B-CBB 79,7 ha / 3,3% 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus betulusszal 

91G0  B-CBB 100,24 ha / 4,1% 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel 

91H0*  B-CBB 364,94 ha / 15,1% 

Szubkontinentális peripannon cserjések 40A0* C-CBB 0,5 ha / 0,02% 

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

Közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

 

Pannon cseres-tölgyesek 

 

Élőhely kódja: 91M0 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A hegyvonulat egészén, a hegylábak 

kivételével mindenhol elterjedt, a terület 

jellemző zonális erdőtársulásának tekinthető. 

  

Élőhely területi aránya: 59,24% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 1435,05 hektár (a 2015. évi térképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Általában a kevésbé meredek és ezért vastagabb talajú részeken alakult ki. 

Lombkoronájában a csertölgy (Quercus cerris) és a kocsánytalan tölgy (Q. petraea) található 

meg, kisebb mértékben más fafajokkal elegyedve. A cserjeszint a gyértől a dúsig változik, 

gyepszintje többnyire szegényes. Típusjelző fajaik közül legjellemzőbb a ligeti perje (Poa 

nemoralis), az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) és az erdei ebír (Dactylis 

polygama). Jellemző fajaik: a sarlós gamandor (Teucrium chamedrys), a sárgás sás (Carex 

michelii), az erdei pereszlény (Calamintha sylvatica), a sátoros margitvirág (Tanacetum 

corymbosum), stb. Védett növényfajok elsősorban a nyíltabb, esetenként molyhos tölgyes 

állományokkal érintkező foltokban fordulnak elő (pl. pázsitos nőszirom /Iris graminea/, 

turbánliliom /Lilium martagon/, gérbics /Limodorum abortivum/, bársonyos kakukkszegfű 

/Lychnis coronaria/stb.). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Többnyire jó állapotú élőhelyek, a gyengébb 

eredetileg cseres-tölgyes állományok más Á-

NÉR kategóriákba sorolandók (P1 – őshonos 

fafajú fiatalosok, P8 - vágásterületek, RB - 

őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy 

pionír erdők). A nyugati hegylábi részeken 

többfelé találhatók vörös tölggyel (Quercus 
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rubra) elegyes állományaik. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Összességében fennmaradása nem 

veszélyeztetett, állománycsökkenése 

azonban a természetes állapotokhoz képest 

jelentős.  

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés a cseres-

tölgyes állományok természetességi értékét 

nagymértékben ronthatja. A vágásterületek 

nagy mérete, az uniformizációra törekvő 

nevelővágások tovább növelik a negatív 

hatást. Az akác terjedése hosszabb távon 

szintén veszélyezteti az élőhely típust (I01). 

A nagy egyedszámú vadállomány a cseres-

tölgyesek felújulását, illetve természetességi 

állapotát rontja (F03.01.01). 

 

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)  

 

Élőhely kódja: 6190 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egyetlen térképezhető állománya a tervezési 

területen a Mátraszőlős fölött, a Függő-

kövön fordul elő. Kisebb sziklagyep 

mozaikok többsége a köves talajú 

lejtősztyepek (H3a), esetleg a nyitott 

bányafelületek (U6) élőhelytípusok alá 

sorolandók. 

  

Élőhely területi aránya: 0,002% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,04 hektár (a 2015. évi térképezés alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Sziklás, nagyobb sziklatömböket is tartalmazó élőhely, a sziklákon cserjékkel és kisebb 

fákkal. Az andezit-sziklagyepeknek saját karakterfajuk, mint pl. a dolomit-sziklagyepeknek 

nincs, ezért elkülönítésük a köves sztyeprétektől esetenként problémát okozhat. A 

sziklahasadékgyepek jellemző eleme az északi fodorka (Asplenium septentrionale) és az 

édesgyökerű páfrány (Polypodium vulgare). Az élőhelyfolt ritka elemei a sztyepprétekkel 

illetve a sztyeppcserjésekkel közösek: pl. a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a tarka nőszirom 

(Iris variegata) és a szirti madárbirs (Cotoneaster integerrimus).  

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Enyhén bolygatott, de jórészt gyomfajok 

nélkül; védett és karakter fajok eleve nem 

jellemzik a társulást (a hasadékokban 

előforduló északi fodorkát leszámítva). 
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Élőhely veszélyeztetettsége: Kis kiterjedésénél és lokális ritkaságánál 

fogva veszélyeztetett élőhelytípus a tervezési 

területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban fragmentális kiterjedése és a 

túltartott vadállomány (elsősorban muflon) 

degradáló hatása veszélyezteti (F03.01.01). 

 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek)  

 

Élőhely kódja: 6210 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Állományaik elsősorban a Tepke vonulat 

keleti lejtőin találhatók meg, helyenként a 

magasabb gerincre is felhúzódva. 

Legjelentősebb egybefüggő foltjaik a 

tervezési terület északi részén Sámsonháza 

(érintett dűlők: Csüd-hegy, Sátoros-hegy) és 

Mátraszőlős (érintett dűlők: Nagy-Magos-

mál, Kis-Rednek) településhatárokban 

találhatók meg. 

  

Élőhely területi aránya: 4,1% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 98,77 hektár (a 2015. évi térképezés alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A területen természetes állapotban is előfordul melegkedvelő-tölgyesek tisztásán, azonban a 

hegylábak és hegyoldalak művelésbe vonása, majd felhagyása után állományai jelentősen 

kiterjedtek. Az állományok többségében jellemző a kétszikűek dominanciája és a 

szegélyesedést mutató fajok jelenléte (pl. kardos peremizs /Inula ensifolia/, aranyfürt- és 

csillagőszirózsa /Aster linosyris, A. amellus/, zöldes- és fehér zanót /Chamaecytisus 

virescens, Ch. albus/, szarvaskocsord /Peucedanum cervaria/, selymes dárdahere 

/Dorycnium germanicum/, stb.). Fajgazdag állományaikban a védett növényfajok gyakran 

tömegesen fordulhatnak elő (pl. leánykökörcsin /Pulsatilla grandis/, nagy pacsirtafű 

/Polygala major/, bíboros és agárkosbor /Orchis purpurea, O. morio/, tavaszi hérics /Adonis 

vernalis/). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A visszaalakuló gyepek többnyire jó (4) 

természetességi állapotúak, számos ritka és 

védett faj található bennük. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Mivel többségük eredetileg erdő 

(melegkedvelő vagy cseres-tölgyes) 

termőhelyen fordul elő, mint nem potenciális 

zárótársulás veszélyeztetett. 
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Veszélyeztető tényezők: Az állományok jelentős részét veszélyezteti a 

fokozott cserjésedés (záródás; K02.01), 

azonban az elmúlt években a 

természetvédelmi kezelés keretében sok 

helyen a cserjék eltávolítása megtörtént. Az 

állományokat a siskanád tippan 

(Calamagrostis epigeios) terjedése is 

veszélyezteti (I02). Az akác invázióját (bár 

számos helyen a természetvédelmi kezelés 

visszaszorította), is releváns problémának 

kell tekintenünk (I01). Mint a csülkös vad 

által erősebben preferált élőhelytípus, 

taposásával, rágásával a túltartott 

vadállomány (F03.01.01) károkozása is 

veszélyezteti. A szárazodással elsősorban az 

üdébb termőhelyek természeti állapotának 

romlása feltételezhető, de a száraz- és 

félszáraz gyepekhez köthető életközösségek 

is átalakulhatnak, a mezofil elemek 

kiszorulnak (jövőbeli potenciális hatás; 

M01). 

 

Szubpannon sztyeppek  

 

Élőhely kódja: 6240* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A Tepke vonulat keleti lejtőjén fordulnak elő 

állományaik. Bár az élőhelytípus kiterjedése 

nem jelentős, elszórtan az egész tervezési 

területen megtalálható. Nagyobb foltokban a 

tervezési terület északi (Sámsonháza: Csüd-

hegy) és a déli részén (Kozárd: Pogány-vár) 

fordul elő. A mátraszőlősi részeken (Tepke-

hegy, Purga, Függő-kő, Magas-verő) a 

melegkedvelő tölgyesek közé ékelődve 

találjuk. 

  

Élőhely területi aránya: 3,3% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 79,7 hektár (a 2015. évi térképezés alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Jellemzően csenkesz-fajok (Festuca rupicola, F. valesiaca) és/vagy fenyérfű (Bothriochloa 

ischaemum) dominálta gyepek. Helyenként jellemzők a védett magyar perje (Poa pannonica 

subsp. scabra) uralta állományok is. A területen természetes állapotban is előfordulnak 

melegkedvelő-tölgyesek tisztásán, azonban a hegylábak és hegyoldalak művelésbe vonása, 

majd felhagyása után állományai jelentősen kiterjedtek a délies kitettségű oldalakon. 

Ezekben a másodlagos állományokban jelentős lehet a kétszikűek dominanciája (pl. kardos 

peremizs /Inula ensifolia/, selymes dárdahere /Dorycnium germanicum/, stb.). Állományaik 

védett karakterfajokban gazdagok, pl. Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), tavaszi hérics (Adonis 
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vernalis), bugás és bunkós hagyma (Allium marginatum, A. sphaerocephalon), selymes 

peremizs (Inula oculus-christi), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), gumós macskahere 

(Phlomis tuberosa), stb. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A csenkeszes és fenyérfüves állományok 

fajkészlete közötti különbség nem 

számottevő, mindkettőben számos védett 

vagy ritka faj található, természetességi 

állapotuk többnyire jó (4). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Mind a zárótársulásként, mind a nem 

zárótársulásként előforduló gyepek 

veszélyeztetettek. 

  

Veszélyeztető tényezők: A melegkedvelő-tölgyesek tisztásain levő 

köves gyepállományokat elsősorban az 

túltartott vadállomány károkozása 

veszélyezteti (F03.01.01), míg a hegylábi, 

hegyoldali másodlagos állományokban a fő 

veszélyeztető azok cserjésedése (K02.01), 

esetleg a bolygatás hatására meginduló 

gyomosodás (pl. siskanádtippan előretörése; 

I02). Az akácosodás is élő probléma az 

élőhelytípus esetében (I01). Élőhelyfoltjaikat 

változó intenzitással érik kedvezőtlen 

hatások a terepmotorozás, kvadozás révén. A 

tevékenység az általános zavaró jellegén túl 

a sztyepprétek, félszáraz gyepek 

felnyílásához, talajának eróziójához vezet,, 

ezért több esetben pionír gyomfajok 

telepednek be (G01.03). A szárazodással 

elsősorban az üdébb termőhelyek természeti 

állapotának romlása feltételezhető, de a 

száraz- és félszáraz gyepekhez köthető 

életközösségek is átalakulhatnak, a mezofil 

elemek kiszorulnak (jövőbeli potenciális 

hatás; M01). 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal  

 

Élőhely kódja: 91G0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A hegylábi területek időszakos patakvölgyei 

mentén vékony sávban fordulnak elő (pl. 

Mátraszőlős: Szamár-patak-völgye, Elő- és 

Hátsó-völgy, illetve a hegyvonulat nyugati-

északnyugati oldalán (pl. Mátraszőlős: 

Nyerges-tető, Kőkapu-hegy, Nagybárkány: 

Sátoros- és Csüd-hegy), illetve magasabb 

hegyeken a cseres-tölgyes állományok fölött. 
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Élőhely területi aránya: 4,1% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 100,24 hektár (a 2015. évi térképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Andezit alapkőzeten kialakult, többnyire kis kiterjedésű, karakterfajokban szegény, gyakran 

lágyszárú szint nélküli állományok a jellemzők a tervezési területen. Jellemző fajai: hagymás 

fogasír (Cardamine bulbifera), csodás- és erdei ibolya (Viola mirabilis, V. sylvestris), 

bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), 

salátaboglárka (Ficaria verna), stb. Védett növényfajok ritkán fordulnak elő állományaikban 

(pl. turbánliliom /Lilium martagon/). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az állományok közepes–jó természetességi 

állapotúak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhelytípus közepesen veszélyeztetett a 

tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés a gyertyános-

tölgyes állományok természetességi értékét 

nagymértékben ronthatja. A vágásterületek 

nagy mérete, az uniformizációra törekvő 

nevelővágások tovább növelik a negatív 

hatást. Az akác terjedése hosszabb távon 

szintén veszélyezteti az élőhely típust (I01). 

A nagy egyedszámú vadállomány a 

gyertyános-tölgyesek felújulását, illetve 

természetességi állapotát rontja (F03.01.01). 

Az abiotikus viszonyokban a klímaváltozás 

hatására bekövetkező negatív változások a 

fragmentális gyertyános-tölgyeseket is 

érintheti (jövőbeli hatás; M01). 
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Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel  

 

Élőhely kódja: 91H0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A terület egyik legelterjedtebb élőhelye, a 

hegyvonulat keleti oldalán a hegylábaktól a 

gerinc közeléig sokfelé megtalálhatók 

állományaik (összefüggő sávot képez a 

Kozárd, Alsótold és Felsőtold 

községhatárokban: Pogány-vár, Barát-hegy, 

Tepke-hegy, Purga-hegy és Macska-hegy 

vonulaton).  

  

Élőhely területi aránya: 15,1% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 364,94 hektár (a 2015. évi térképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Társulástanilag heterogén csoportot képeznek állományaik, több növénytársulás sorolható 

ide. Mivel a területen található cseres-tölgyesek és melegkedvelő-tölgyesek is viszonylag 

fajszegények, így ezek elkülönítése, pontos határuk meghúzása gyakran nehézségbe ütközik. 

A sekély talajú, köves, meredekebb oldalakban, ahol a csertölgy nem találja meg 

életfeltételeit, kocsányos tölgy alkotta állományok alakultak ki, melyek mind 

állományképükben, mind fajösszetételükben átmenetet képeznek a melegkedvelő- és cseres-

tölgyesek között, ennek következtében felismerésük is nehéz, azonban ebbe a Natura 2000 

élőhelybe sorolandók. Szintén nehéz a rontott, mezei juhar valamilyen fokú dominanciájával 

jellemezhető állományok megítélése, melyek az állományalkotó fafajok 

dominanciaviszonyainak függvényében melegkedvelő-tölgyesek vagy őshonos fafajú 

puhafás jellegtelen vagy pionír erdők közé (RB) sorolandók. A területen klimatikusan ható 

szubmediterrán jelleget erősíti a virágos kőris (Fraxinus ornus), a pilisi bükköny (Vicia 

sparsiflora) és a sziklai sás (Carex halleriana) jelenléte. Az állományok sztyepp- és 

erdőssztyepp elemekben gazdagok. az állományokban előforduló védett növényfajokból az 

alábbiak emelhetők ki: hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia), méregölő sisakvirág 

(Aconitum anthora), magyar bogáncs (Carduus collinus), nagyezerjófű (Dictamnus albus), 

kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla), tarka nőszirom (Iris variegata), gérbics 

(Limodorum abortivum), magyar perje (Poa scabra), kövi pimpó (Potentilla rupestris), 

dunai berkenye (Sorbus danubialis), házi berkenye (Sorbus domestica), Janka-tarsóka 

(Thlaspi jankae), stb. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A gyengétől a kiváló természetességi 

állapotúig sokféle állomány megtalálható, 

azonban a gyengébb természetességű 

állományok többnyire más Á-NÉR 

kategóriákba sorolandók. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Kiterjedésénél fogva nem veszélyeztetett, 

azonban területcsökkenése kimutatható, 

különösen a hegylábi állományok esetében, 

melyek kiterjedése az egykori töredékére 
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csökkent. 

  

Veszélyeztető tényezők: A nem megfelelő erdészeti beavatkozások 

következtében több állományban jelentős a 

tájidegen fafajok (elsősorban fehér akác) 

előretörése (B02, I01). A vad taposásának és 

rágásának hatására több állomány 

fajszegény. (F03.01.01). 

 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések  

 

Élőhely kódja: 40A0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Kis kiterjedésű állományaikkal a tervezési 

terület több pontján is találkozunk. A sziklai 

cserjések legjelentősebb állománya a 

mátraszőlősi Függő-kövön található, de pár 

négyzetméteres (térképezési lépték alatti) 

állományok előfordulnak a Pogány-váron és 

a Tepke-hegyen is. Sztyeppcserjésekkel az 

erdőszéleken és a nagy kiterjedésű félszáraz 

gyepek közé ékelődve (pl. Csűd-hegy) 

találkozunk. [Mivel állományaik a 

térképezési lépték alatt vannak, így nem 

készült állományukról foltszerű lehatárolás, 

így a területi arány és kiterjedés adat 

szakértői becslésen alapszik.] 

  

Élőhely területi aránya: 0,02% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,5 hektár (a 2015. évi térképezés alapján) 

 

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. Értékes színező eleme az 

élőhelynek a sárga kövirózsa (Jovibarba globifera), a magyar perje (Poa pannonica subsp. 

scabra) és a társulás névadója a Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides). A 

sztyeppcserjéseket főként a parlagi rózsa (Rosa gallica) uralja, a csepleszmeggy (Cerasus 

fruticosa) kisebb foltokban jelenik meg. Fajai nagyrészt közösek az érintkező sztyepprétek 

és melegkedvelő tölgyesek fajkészletével. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetessége megfelelő, a 

degradáltság alacsony fokú. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az inváziós fajok, illetve a beerdősülés, 

valamint a vadrágás reális veszélyt 

jelentenek állományaira. Az élőhelytípus 

veszélyeztetettségét csökkenti, hogy a 
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sarjtelepes társulásalkotó cserjefajok jó 

regenerációs képességgel rendelkeznek. 

  

Veszélyeztető tényezők: A cserjés vegetációt a nagyvad visszarágja 

(F03.01.01). Az akác, illetve a természetes 

beerdősülés több helyen veszélyezteti 

állományait (I01, K02.01). A 

csepleszmeggyes és a parlagi rózsás 

állományok a gyepkezelések során is 

veszélynek vannak kitéve (A10.01). 

 

Közösségi jelentőségű, nem jelölő élőhelytípus: 

 

Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)  

 

Élőhely kódja: 9130 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület északi részén, 

Nagybárkány településhatárban, a Sátoros-

hegyen került elő egyetlen, kis kiterjedésű, 

gyertyános-tölgyesbe ékelt állománya. 

  

Élőhely területi aránya: 0,04% (a 2015. évi térképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,94 hektár (a 2015. évi térképezés alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A lombkoronát kizárólag bükk (Fagus sylvatica) alkotja, a gyepszint gyér, nudum közeli. 

Jellemző fajai: bükksás (Carex pilosa), hagymás fogasír (Cardamine bulbifera), bogláros 

szellőrózsa (Anemone ranunculoides), erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), 

salátaboglárka (Ficaria verna), stb. Védett növényfajok ritkán fordulnak elő állományaikban 

(pl. turbánliliom /Lilium martagon/, madárfészek /Neottia nidus-avis/). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetessége megfelelő (4-es 

besorolású, „természetközeli”). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettségét elsősorban 

az állomány kis kiterjedése és regionális 

ritkasága jelenti. Gyepszintjét és felújulását a 

vadhatás negatívan érinti. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés a gyertyános-

tölgyes állományok természetességi értékét 

nagymértékben ronthatja. A vágásterületek 

nagy mérete, az uniformizációra törekvő 

nevelővágások tovább növelik a negatív 

hatást. A nagy egyedszámú vadállomány az 
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erdőállomány felújulását, illetve 

természetességi állapotát rontja (F03.01.01). 

Az abiotikus viszonyokban a klímaváltozás 

hatására bekövetkező negatív változások a 

fragmentális gyertyános-tölgyeseket is 

érintheti (jövőbeli hatás; M01). 

 

 

1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok 

 

Irányelv melléklete Faj név Populáció (A-D) 

II, IV Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) B 

II, IV leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) D 

 

Közösségi jelentőségű jelölő növényfajok: 

 

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A fajnak egy nagy egyedszámú állománya él 

a Barát-hegy – Pogányvár vonulaton 

(Kozárd-Pásztó), továbbá egy, néhány 

egyedet számláló állományát ismerjük a 

Pusztaszőlők dűlőben (Mátraszőlős). A faj 

lejtősztyeppekben és bokorerdőkben fordul 

elő a tervezési területen. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 10.000 – 100.000 egyed (minimum / 

maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 5.000 – 20.000 egyed (minimum / 

maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A faj állományainak egyedszáma 

nagymértékű fluktuációt mutat, az időjárási 

viszonyok függvényében. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Kismértékben veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban természetes szukcessziós 

folyamatok hatnak kedvezőtlenül a fajra, a 

becserjésedéssel, beerdősüléssel, a siskanád 

térhódításával állománya csökkenhet 

(K02.01, I02). A nagy egyedszámú 

vadállomány (elsősorban gímszarvas, 

muflon) hatása – ide értve mind a rágást, 

mind pedig a taposást – szintén negatívan 

érintheti a fajt és annak élőhelyét (F03.01.01, 
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K04.05). 

 

 

Közösségi jelentőségű nem jelölő növényfajok: 

 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj kis állománya a sámsonházai Csűd-

hegyen, félszáraz irtásréten található. 

  

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

  

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

2016-os számlálás alapján 54 egyed. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állománya nem változott, a jelöléskori 

magasabb egyedszám módszertani hiba miatt 

történt túlbecslés eredménye. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A kis egyedszám miatt erősen 

veszélyeztetettnek tekinthető. 

  

Veszélyeztető tényezők: A természetes szukcessziós folyamatok 

kedvezőtlenül hatnak a fajra, a 

becserjésedéssel, a siskanád térhódításával 

állománya csökkenhet (K02.01, I02). 

Állományának közelében akácos található, 

potenciálisan ennek terjedése is veszélyezteti 

(I01). A nagy egyedszámú vadállomány 

(elsősorban gímszarvas, muflon) hatása – ide 

értve mind a rágást, mind pedig a taposást – 

szintén negatívan érintheti a fajt és annak 

élőhelyét (F03.01.01, K04.05). A kisméretű 

állomány kiásása (F04.01), valamint a terepi 

motoros sportok károsító hatása (G01.03) is 

potenciálisan jelentkező veszélyforrásnak 

tekinthető. 

 

 

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

Irányelv 

melléklete 

Faj név Populáció (A-D) 

II, IV csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)* C 

II, IV nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) C  

II, IV skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) C  

II nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) C  
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II, IV álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) C  

II, IV jelölő értéknek javasolt állatfaj: magyar tavaszi 

fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

„C” értékkel 

felvételre javasolt 

(korábban „D” 

értékkel szerepelt) 

II, IV sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) D  

II, IV díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) D  

II kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) D  

II, IV nagy tűzlepke (Lycaena dispar) D  

II, IV vöröshasú unka (Bombina bombina) D  

II, IV dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) D  

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

felvételre javasolt 

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

felvételre javasolt 

(kiemelt jelentőségű állatfaj*) 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: 

 

csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)* 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj kis egyedszámban, fluktuáló 

állománnyal van jelen a tervezési terület 

erdőszegélyeiben. Előfordulását ugyanakkor 

stabilnak tekinthetjük a tervezési területen. 

  

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 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) és az 

akác terjedése veszélyezteti (I01). 

 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 
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Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület különböző típusú 

tölgyeseiben általánosan elterjedt. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 50 – 500 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 500 – 1.000 egyed (minimum / maximum) A 

terület cseres- és molyhos tölgyeseiben, 

valamint a nyílt élőhelyeken álló idős 

tölgyekben 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 kezelten 

erdőkben (fokozottan védett területek) 

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 vágásterületek 

nagy mérete, a lábon álló holtfát nem kímélő 

nevelővágások, valamint az engedély nélküli 

fakitermelések tovább növelhetik a negatív 

hatást (B02.04). Az akác terjedése hosszabb 

távon szintén veszélyezteti a fajt (I01). 

 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj általánosan elterjedt, különböző 

erdőtípusokban (akácosokban is) előfordul. 

Lárváit készletezett faanyagban is nagy 

egyedszámban lehet megtalálni. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 5.000-10.000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 
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rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj a tervezési területen kismértékben 

veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmódban történő kezelés az élőhelyét 

adó erdőállományok élőhelyi értékét 

nagymértékben ronthatja. A lábon álló 

holtfát nem kímélő nevelővágások, valamint 

az engedély nélküli száradéktermelések 

negatív hatásként jelentkeznek (B02.04). 

 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület különböző tölgyeseiben, 

valamint a gyepterületek erdőfoltjaiban 

általánosan elterjedt. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 2.000 – 2.000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2.000 – 2.000 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 vágásterületek 

nagy mérete, az egészségügyi termelések 

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

valamint az engedély nélküli fakitermelések 

tovább növelhetik a negatív hatást. Az akác 

terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I01). 

 

álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) 
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Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: Két, egymáshoz közeli lelőhelyen, a garábi 

Macska-hegyen és Nagy-Kő-tetőn ismertek 

kis egyedszámú állományai. Mindkét 

lelőhelyen nyílt kocsánytalan tölgyesben és 

annak lejtősztyepp jellegű tisztásain él. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Jelöléskor nem volt ismert a faj előfordulása, 

2009-ben került elő a tervezési területről. 

  

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

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Az eddigi megfigyelések szerint állományai 

stabilnak tekinthető. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Kis egyedszámú, valószínűleg izolált 

állományait nagymértékben 

veszélyeztetettnek tekinthetjük. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban természetes szukcessziós 

folyamatok lehetnek kedvezőtlenek a faj 

számára, a becserjésedéssel, beerdősüléssel, 

a siskanád térhódításával állománya 

csökkenhet (K02.01, I02). A nagy 

egyedszámú vadállomány (elsősorban 

gímszarvas, dám, vaddisznó) élőhelykárosító 

hatása szintén veszélyforrást jelent. (K04.05, 

F03.01.01), valamint a macska-hegyi 

élőhelyén a turisztikai terhelés (taposás) 

negatív hatásai tapasztalhatók (G01.02). A 

terepi motoros sportok károsító hatása 

(G01.03) potenciálisan jelentkező 

veszélyforrásnak tekinthető. 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű állatfaj:  

 

magyar-tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: Célirányos kutatással a tervezési terület több 

részterületéről (pl. Pogányvár, Barát-hegy, 

Tepke, Purga, Macska-hegy, Varjú-bérc) is 

kimutatásra került cseres- és molyhos tölgyes 

dominanciájú erdőtömbökből. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel szerepel 
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Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015-ben célirányos kutatással a tervezési 

terület mintegy 15 pontjáról kimutatásra 

került. Állományát 5.000-10.000 egyedre 

(minimum – maximum) becsülhetjük. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Az állományváltozás tendenciája nem adható 

meg, lévén a korábbi adatsorok mennyiségi 

adatokat nem tartalmaztak. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Bár jelentős állományok kerültek 

kimutatásra 2015-ben a tervezési területről, a 

faj veszélyeztetettsége közepes a területen. 

Közép- és hosszútávon a vágásos üzemmódú 

erdőgazdálkodás keretében végzett 

véghasználatok jelentősen veszélyeztetik a 

fajt. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A cseres-tölgyesek 

vágásos üzemmódban történő kezelése az 

élőhelyét adó erdőállományok élőhelyi 

értékét nagymértékben ronthatja. Az akác 

terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I01). 

 

Közösségi jelentőségű nem jelölő állatfajok: 

 

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj szórványosan, erősen fluktuáló 

egyedszámban él a terület töviskes 

cserjéseiben. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) előfordulási értékkel 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a területen. 

  

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

akác terjedése (I01) megszüntetheti a faj 

számára alkalmas cserjés élőhelyeket. 
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Gyepek helyreállítása, fenntartása során a 

teljes cserjementességre törekvés szintén 

veszélyeztető tényező lehet (A10.01). 

 

díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület nyugati peremén került 

elő kis egyedszámban. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) előfordulási értékkel 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományát nagymértékű fluktuáció 

jellemzi, változásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Kis egyedszáma miatt veszélyeztetettnek 

tekintjük a tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A vágásos 

üzemmód, a nevelővágások uniformizáló 

hatása az élőhelyét adó erdőállományok 

élőhelyi értékét nagymértékben ronthatja a. 

A faj élőhelyéül szolgáló erdőrészletek 

véghasználatával megszűnik a faj élőhelye. 

Az akác terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I01). 

 

kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj egy lelőhelyen, a kozárdi Pogányvár 

idős cseres-tölgyesében került elő. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) előfordulási értékkel 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: Speciális élőhelyeinek hiánya (lombos fában 
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kialakult speciális odvak, melyek a fa tövén 

helyezkednek el, megfelelő méretűek 

/minimum 5 liter űrtartalmúak/, nem áll meg 

bennük a csapadékvíz, nem süt beléjük a 

nap, nem telepednek meg az odvakban 

hangyák, stb.) 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 vágásterületek 

nagy mérete, a lábon álló holtfát, tőodvas 

fákat nem kímélő nevelővágások, valamint 

az engedély nélküli fakitermelések tovább 

növelhetik a negatív hatást (B02.04). Az 

akác terjedése hosszabb távon szintén 

veszélyezteti a fajt (I01), azáltal, hogy a 

speciális odvak kialakulásának esélye is 

megszűnik.. 

 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A terület félszáraz irtásrétjein, mocsárréti 

fragmentumaiban szórványosan fordul elő. 

  

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

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 10 – 50 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományát nagymértékű fluktuáció 

jellemzi, változásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A fajt a félszáraz gyepek és mocsárrétek 

kezeletlensége (A03.03), a leromlást jelző 

honos (I02) és inváziós fajok terjedése (I01) 

közepes mértékben veszélyezteti. A 

kaszálások elmaradása a gyomosodáson, 

gyepstruktúra megváltoztatásán keresztül 

negatívan érinti az élőhelyet és a hozzá 

kötődő fajt. Általános elterjedtsége, jó 

kolonizáló képessége csökkenti helyi 
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állományának veszélyeztetettségét. 

 

vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: Néhány állandó és időszakos szaporodóhelye 

ismert a területen. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 80 – 80 egyed (minimum / maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 100 – 1.000 egyed (minimum / maximum) 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományát nagymértékű fluktuáció 

jellemzi, változásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

megállapítani. A tervkészítéskor megadott 

nagyobb egyedszám inkább a becslés 

megbízhatóságának, mint az állományok 

erősödésének köszönhető. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legfontosabb veszélyeztető tényező 

potenciális szaporodó helyeinek hiánya, a 

meglévők korai kiszáradása (K01.03, 

M01.02), egymástól való nagy távolsága. A 

terület határain és annak közelében áthaladó 

közutak a Cserhátalja és Zagyva-völgy 

erősebb állományainak a tervezési területre 

jutását korlátozzák (D01.02 – részben a 

tervezési területen kívülről érkező hatás). 

Jelenlegi legjelentősebb szaporodóhelyén 

(Mátraszőlős: vízfogó) az illegális 

haltelepítés (őshonos és idegenhonos fajoké) 

komoly veszélyeztető tényező. A fokozódó 

aszály nem csak a szaporodóhelyek számán 

és állapotán keresztül, hanem a szárazföldi 

élőhelyek alkalmasságának csökkentésével is 

negatív hatást okoz (M01.02). 

 

dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: Szaporodóhelyét nem ismerjük a területen, 

vándorlás (vonulás) közben került elő a 

Cserhátaljával érintkező hegységperemről. 
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Állománynagyság (jelöléskor): „Present” (P) előfordulási értékkel 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „Present” (P) előfordulási értékkel 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Nem ismert állandó állománya a területen, 

változásának tendenciáit a rendelkezésre álló 

adatok alapján nem lehet megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj erősen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legfontosabb veszélyeztető tényező 

potenciális szaporodó helyeinek hiánya, a 

meglévők korai kiszáradása (K01.03, 

M01.02), egymástól való nagy távolsága. A 

terület határain és annak közelében áthaladó 

közutak a Cserhátalja és Zagyva-völgy 

erősebb állományainak a tervezési területre 

jutását korlátozzák (D01.02 – részben a 

tervezési területen kívülről érkező hatás). A 

fokozódó aszály nem csak a 

szaporodóhelyek számán és állapotán 

keresztül, hanem a szárazföldi élőhelyek 

alkalmasságának csökkentésével is negatív 

hatást okoz (M01.02). 

 

 

Nem jelölő közösségi jelentőségű értéknek javasolt állatfajok: 

 

kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

 

Irányelv melléklete: II, IV 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj 2015-ben került meg területről. 

Szaporodóhelyeit a területen (Mátraszőlős: 

mészkőbánya) lévő épületben, illetve a 

szomszédos településeken ismerjük. 

Táplálkozásra a tervezési terület ligetes és 

zárt erdeit veszi igénybe. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepelt a tervezési terület Natura 

2000 adatlapján (SDF). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 30-50 egyed (minimum – maximum). A 

tervezési területen található állománya „D” 

nem szignifikáns besorolással felvételre 

javasolt. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozásának tendenciáit a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 



67 

 

megállapítani. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj erősen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a tervezési területen kívüli 

szaporodó helyeinek megszüntetése, 

zavarása veszélyezteti állományát (G05). 

Szintén a területen kívüli veszélyforrásként 

kell számolnunk a gyümölcsösökben, 

szőlőkben használt rovarölő szerekkel (A07). 

A környező erdőállományokat érő hatások, 

táplálkozó területén keresztül szintén 

negatívan érinthetik a faj védelmi helyzetét 

(B02). 

 

 

nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 

 

Irányelv melléklete: II 

  

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

tervezési területről. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepelt a tervezési terület Natura 

2000 adatlapján (SDF). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): „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 nagymértékben veszélyeztetett a 

területen, védelmi helyzete elsősorban az 

erdőgazdálkodási tevékenység alakulásától 

függ. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mint erdei odúlakó faj, legfőbb veszélyeztető 

tényezőjének 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), valamint az engedély 
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nélküli fakitermelések tovább növelhetik a 

negatív hatást (B02.04). A kisméretű, 

szigetszerűen megjelenő erdőállomány 

szintén veszélyeztető tényező. A környező 

erdőállományokat érő hatások, táplálkozó 

területén keresztül szintén negatívan 

érinthetik a fajvédelmi helyzetét. 

 

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok 

 

Magyar név Tudományos név Védettség 

(V, FV) 

Jelentősége 

hegyközi cickafark Achillea crithmifolia V A Cserhátban gyakori, védett 

növényfaj. 

magyar bogáncs Carduus collinus V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

fehér zanót Chamaecytisus albus V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

fekete madárbirs Cotoneaster niger V A Cserhátban ritka, védett 

növényfaj. 

pázsitos nőszirom Iris graminea V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

tarka nőszirom Iris variegata V A Cserhátban gyakori, védett 

növényfaj. 

téglaszínű lednek Lathyrus sphaericus V Az Északi-középhegységben 

ritka, szubmediterrán 

növényfaj. 

ibolyás gérbics Limodorum abortivum V A Cserhátban ritka faj, 

tervezési területen erős 

állománya él. 

bíboros kosbor Orchis purpurea V A Cserhátban gyakori, védett 

növényfaj. 

hibrid kosbor Orchis x angusticruris V A majom- és a bíboros kosbor 

állandósult hibridjének az 

Északi-középhegységben 

egyetlen előfordulása ismert, a 

sámsonházai Csűd-hegyről. 

magas borsó Pisum elatius V Az Északi-középhegységben 

ritka, védett növényfaj. 

magyar perje Poa pannonica ssp. 

scabra 

V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

dunai berkenye Sorbus danubialis V A Cserhátban ritka, védett 

növényfaj. 

szirti gyöngyvessző Spiraea media V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

pilisi bükköny Vicia sparsiflora V A Cserhátban szórványos, 

védett növényfaj. 

magyar darázscincér Chlorophorus 

hungaricus 

V Országos viszonylatban ritka 

faj, melynek a tervezési 
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területen erős állományai 

élnek. 

mannakabóca Cicada orni V Mediterrán faunaelem, a 

tervezési terület virágos 

kőrisben gazdag melegkedvelő 

tölgyeseiben fordul elő. 

hegyi törpeboglárka Cupido osiris V Ritka faj, a tervezési terület 

félszáraz gyepjeiben több 

helyen előfordul. 

pusztai tarsza Isophya modesta V Országos viszonylatban ritka 

faj, melynek a tervezési 

területen erős állománya él. 

keleti rablópille Libelloides macaronius FV Ritka faj, a tervezési területen 

jelentős állományai élnek. 

nagy fehérsávoslepke Neptis rivularis V Ritka faj, a tervezési terület 

sziklai cserjéseiben több 

helyen előfordul. 

kis apollólepke Parnassius mnemosyne V, NAT 

IV 

Ritkuló faj, a tervezési terület 

erdeiben több helyen előfordul. 

lándzsás 

karimáspoloska 

Phyllomorpha 

laciniata 

V Mediterrán, hazánkban ritka 

faj, a tervezési területen több 

helyen előfordul. 

keleti pókszöcske Poecilimon 

intermedius 

V Hazánkban ritka faj, mely a 

sámsonházai Csűd-hegyen 

került elő. 

bundás boglárka Polyommatus admetus V Ritka, védett faj. 

vöröslábú facincér Ropalopus spinicornis V Hazánkban ritka faj, a tervezési 

terület melegkedvelő 

tölgyeseiben fordul elő. 

fűrészlábú szöcske Saga pedo V A Cserhátban jelenleg csak a 

garábi Macska-hegyen ismert 

előfordulása. 

pannongyík Ablepharus kitaibelii 

fitzingeri 

FV A Kárpát-medence bennszülött 

alfaja, a tervezési területen erős 

állományai élnek. 

erdei pele Dryomys nitedula FV Hazánkban szórványos faj, a 

tervezési területen előfordulása 

ismert. 

európai vadmacska Felis silvestris FV Veszélyeztetett faj, a tervezési 

területen rendszeresen 

előfordul. 

 

1.3. Területhasználat 

 

1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás 

 

A kataszteri nyilvántartás alapján a művelési ágak között az erdő dominál (össz. a teljes 

tervezési terület 83%-án), mely a tervezési terület fő területhasználati módjának tekinthető. A 

gyep kiterjedése 380 hektár feletti, elsősorban a Tepke vonulat keleti hegylábperemére 
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jellemző. Nagyobb egybefüggő gyepterületek a sámsonházi Csüd-hegy és Sátoros-hegy, a 

pásztói Pilis-hegy és a kozárdi Pogány-vár. A szántók kiterjedése igen alacsony (0,2%), ezek 

jelenlegi hasznosítása többnyire eltér a művelési ágnak megfelelő hasznosítástól. A 

művelésből kivett területek száma és kiterjedése viszonylag magas (40 földrészlet, a tervezési 

terület közel 1%-a). Ide tartoznak az utak (mely közül közútnak minősül a Mátraszőlős 076, 

Sámsonháza 016, Garáb 021, Kozárd 047, Pásztó 0213 hrsz), a vízfolyások, a gazdasági 

épületek és a mátraszőlősi Függő-kő anyagbányája. 

 

Művelési ág Kiterjedés (ha) Arány (%) 

erdő 2012,00 83,0 

gyep (rét és legelő) 384,13 15,9 

művelésből kivett 22,10 0,9 

szántó 4,43 0,2 

Összesen 2422,69 100 

 

 

1.3.2. Tulajdoni viszonyok 

 

A területen jellemző az állami tulajdon, melynek legnagyobb részén az Ipoly erdő Zrt. folytat 

erdőgazdálkodói tevékenységet. Az állami szektorhoz tartoznak a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek is. Ezek részben erdőterületek 

(legjelentősebbek pl. Kozárd: Pogányvár, Garád: Varjú-bérc, Mátraszőlős Függőkő bánya és 

Kis-erdő), részben pedig gyepterületek (Kozárd: Pogányvár, Pásztó: Pilis-hegy, Mátraszőlős: 

Rednek dűlő és Nagy-Magos-mál, Sámsonháza: Csűd-hegy).  

A Mátraszőlős 086 hrsz ingatlan (Héviz-patak) állami vagyonkezelője a Közép-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság. A közutak (Kozárd 047 és a Sámsonháza 043 „b” alrészlet) állami 

vagyonkezelője Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. Az önkormányzati tulajdon 

kiterjedése összesen 12 hektár, mely 22 földrészletre terjed ki Garáb, Pásztó, Kozárd, 

Mátraszőlős, Nagybárkány, Felsőtold és Sámsonháza településhatárokban. Ezek jobbára utak, 

közutak, gazdasági épületek illetve 1 hektár alatti erdő és legelő művelési ágú területek. 

A magántulajdon is jelentős arányban jelentkezik a tervezési területen, a magántulajdonosok 

száma – figyelembe az 1/1 tulajdonon kívüli rész érintettségeket is – meghaladja az 50 

tulajdonost. Legnagyobb kiterjedésű magáningatlanok Mátraszőlős és Nagybárkány 

településhatárokban találhatók (50 hektár felettiek pl. az alábbi földrészletek: Mátraszőlős 

017/1; 059; 074/2; 077/1, 3; 091/4 ill. Nagybárkány 017/8). A Sámsonháza és Pásztó 

településhatárokban található magántulajdonú ingatlanok jellemzően kis kiterjedésűek, a 

Pásztó 0228/5 (10,14 hektár) és a Sámsonháza 045/2 (7,37 hektár) ingatlanok kivételével 5 

hektár alattiak.  

 

1.3.3. Területhasználat és kezelés 

 

1.3.3.1 Mezőgazdaság 

 

A tervezési területen a mezőgazdasági művelés másodlagos jelentőségű, a gyepek és 

szántóterületek együttes kiterjedése – a kataszter-nyilvántartási adatok alapján – összesen 

közel 390 hektár (a tervezési terület 16%-a). A szántók alacsony produktivitásúak, elsősorban 

a gabona és évelő pillangóskultúrák (lucerna) a jellemzőek. A szántóterületek tervezési 

területre gyakorolt hatása azonban nem elhanyagolható, mivel a terület számos helyen 

közvetlenül nagyüzemi szántótáblákkal érintkezik. 
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepterületek többségén saját 

géppark segítségével, természetvédelmi élőhely-kezelés folyik, ahol erdőssztyepp jellegű 

élőhely-mozaikok fenntartása a cél. Mátraszőlősön nagyobb gyepterület van haszonbérbe 

adva, helybeli gazdálkodó szarvasmarhával legelteti. 

 

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 élőhelytípusok 

kiterjedése 1760,5 hektár, mely a teljes terület 72,6%-át jelenti).  

 

Az erdőtervezett erdőterületek kiterjedése 2052,9 hektár (a teljes tervezési terület 84,7%-a 

erdőtervezett). A tervezési területen az állami erdőstruktúra dominál (Ipoly Erdő Zrt.), de a 

magánerdő-gazdálkodók is jelentős arányban részesednek. Utóbbi tulajdonosi forma, négy 

bejelentett magánerdőgazdálkodóval elsősorban a tervezési terület északi részén a jellemző 

(Mátraszőlős 10,11,12,15,16,17,19,20,25,26 és Garáb 9-es erdőtagok). A Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság vagyonkezelésében is szerepelnek erdőterületek. Ezek a következők: 

 Garáb 9/C, E, F, G, I; 

 Kozárd 6/A, B, C; 10 / A, B, C, TI; 12/C; 

 Mátraszőlős 18/B, C, D, E, F; 19/A, B, C, D, F, G, H, NY; 20/A, B, C, D, E, F, G, H, 

NY; 21/A, B, C, D, G, H, CE, TN; 31/C; 33/A, B, E, I, CE1, CE2, CE3, TI; 

 Nagybárkány 18/A; 19/A, B; 

 Sámsonháza 26/E, F, G; 27/D. 

 

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

évnél idősebb erdőállományok összkiterjedése 51,9%-os tesz ki, bár igazán idős (100 év 

feletti) erdőállomány csak közel 50 hektár kiterjedésben fordul elő. A tervkészítés 

időpontjában 47 hektár kiterjedésben fordul elő üres vágásterület. Az erdők korosztály-

megoszlása az alábbi: 

 

Korosztály (év) kiterjedés (ha) Arány (%) 

üres vágástér 47 2,3 

0-10 39,37 2,0 

11-20 91,32 4,6 

21-30 153,85 7,7 

31-40 140,99 7,0 

41-50 181,02 9,0 

51-60 92,89 4,6 

61-70 264,59 13,2 

71-80 392,5 19,6 

81-90 360,96 18,0 

91-100 235,77 11,8 

-101 52,67 2,6 

összesen: 2005,93 100,0 

 

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

fafajokkal jellemezhető típusok (össz. 93,8%), a kitettségnek megfelelően a tájra jellemző 

tölgyes állományok a legjelentősebbek (1078,38 ha, 53,8%). A döntően uralkodó 
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kocsánytalan tölgyes állományok mellett a molyhos tölgyes állományok kiterjedése is 

számottevő (74,89 ha, 3,6%). Az idegenhonos faállományokat a tervezési területen az 

akácosok (6,2%) és a különböző fenyvesek (3,7%) képviselik. Ezek arányukat tekintve nem 

jelentősek, azonban térhódításuk – különös tekintettel a fehér akácra – egyre jelentősebb. 

 

Faállomány típus kiterjedés (ha) Arány (%) 

Tölgy (összesen) 1078,38 53,8 

Cser (összesen) 539,42 26,9 

Bükk (összesen) 8,54 0,4 

Gyertyán 78,93 3,9 

Akác 124,23 6,2 

Juhar - egyéb 

keménylombú 

(juhar, szil, kőris) 

96,48 4,8 

Fűz – egyéb 

lágylombú (fűz, 

éger, hárs) 

4,87 0,2 

Fenyő össz. (erdei-, 

fekete-, luc-, vörös- 

és egyéb fenyő) 

75,08 3,7 

összesen: 2005,93 100 

 

Az erdők elsődleges rendeltetésénél a terület védett státuszából adódóan a természetvédelmi 

rendeltetés dominanciája jelenik meg (99,2%).  

 

Rendeltetés  kiterjedés (ha) Arány (%) 

Gazdasági- Faanyagtermő 3,41 0,2 

Védelmi- Természetvédelmi 2043 99,5 

 Talajvédelmi 6,52 0,3 

összesen:  2052,93 100 

 

Az alkalmazott üzemmódok jól mutatják a jelenlegi erdőkezelési gyakorlatot, 268 

erdőrészletben jelenleg is vágásos gazdálkodást folytatnak (össz. 1.606 hektáron, a tervezési 

terület 78,2%-án). A természetvédelmi szempontból kedvezőbb szálaló és faanyagtermelést 

nem szolgáló üzemmódok kiterjedése jelenleg is csak 47 erdőrészletben érvényesül (össz. 

316 hektáron, a tervezési terület 15%-án). 

 

1.3.3.3 Vadgazdálkodás, halászat, horgászat 

 

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 dámvad, illetve a muflon (tájidegen vadfajokként) növekvő egyedszámban 

vannak jelen a területen. A terület dombvidéki jellege miatt az apróvad is megtalálja 

életfeltételeit, ennek ellenére jelentősége csekély. A tervezési területet magába foglaló 

551110 kódszámú vadgazdálkodási egységben a Kelet-Cserhát Vadásztársaság, az 551810 

kódszámú vadgazdálkodási egységben az 551810 sz. Földtulajdonosi Közösség gyakorolja a 

vadászati jogot. 
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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 turizmus a térségben regionálisan jelentős. A turistautak nagy számban érintik a tervezési 

területet. Az országos kéktúra útvonala a Tepke gerincén fut, a Mária-út Mátraszőlős és 

Kozárd között érinti a tervezési területet. Kisebb rangú keresztutakkal is jól ellátott a terület 

(országos piros és sárga jelzés). Az érintett településeken a falusi és a szelíd turizmus 

felfutóban van (igényes vendégszállások, hagyományőrző jeles napok, falunapok, szabadidős 

tevékenységek).  

 

1.3.3.6 Ipar 

 

A tervezési terület táji környezetében ipari létesítmény, potenciális szennyező forrás nem 

található. 

 

1.3.3.7 Infrastruktúra 

 

A tervezési terület alacsony infrastruktúrával rendelkezik, annak ellenére, hogy négy 

település belterületével közvetlenül is határos (Kozárd, Garáb, Mátraszőlős, Sámsonháza). A 

tervezési területet Pásztó és Kozárd települések határában a 2122. sz. országos közút érinti 

(Szécsény – Pásztó összekötő út), melynek kezelője a Magyar Közút NZrt. A területen futó 

burkolatlan utak a gazdálkodást – napjainkban elsősorban erdő-, és vadgazdálkodást – 

szolgálják, állapotuk változó, általában száraz időben járhatóak. A peremhelyzetű utak 

részben felhagyottak, felgazosodtak. A meredek területek útjai folyamatos karbantartást 

igényelnek, csapadékos időben nehezen, vagy nem használhatók. 

 

A területen egyetlen kivett gazdasági épület és udvar művelési ágú terület található, a pásztói 

Alsónádasd-puszta, de ennek már az épületei sem találhatók meg. A peremterületeken több 

középfeszültségű vezeték fut. A mátraszőlősi Nagy-kő-tetőn rádió adótorony (URH) 

található. 

 

A tervezési területtel érintett ingatlanok esetében az alábbi szolgalmi jogok kerültek 

bejegyzésre: 

 

Település Hrsz. Szolgalmi jog típusa Szolgalmi jog jogosultja 

Felsőtold 016/9 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Garáb 021, 023 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Garáb 023 Bányaszorgalmi jog DBGÁZ Debreceni 

Gázszolgáltató Kft 

Garáb 024 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog; 

Vezetékjog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal; 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Garáb 026 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 
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Kozárd 047 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Kozárd 081 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Kozárd 089 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Mátraszőlős 018 Bányaszolgalmi jog MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. 

Mátraszőlős 020 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Mátraszőlős 029 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Mátraszőlős 037/21 Vezetékjog Magyar Telekom Nyrt. 

Mátraszőlős 037/25 Vezetékjog Magyar Telekom Nyrt. 

Mátraszőlős 040 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog; 

Vezetékjog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal; 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Mátraszőlős 072 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Mátraszőlős 074/1 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Mátraszőlős 074/1 Vezetékjog; 

Vezetékjog; 

 

Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog; 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.; 

DBGÁZ Debreceni 

Gázszolgáltató Kft; 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Mátraszőlős 077/3 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Nagybárkány 016 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Nagybárkány 017/8 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog; 

Vezetékjog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal; 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Nagybárkány 066/18 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog; 

Vezetékjog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal; 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Pásztó 0211 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Pásztó 0213 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Pásztó 0225/6 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Pásztó 0230/1 Földmérési jelek elhelyezését 

biztosító használati jog 

Nógrád Megyei 

Kormányhivatal 

Sámsonháza 045/2 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

Sámsonháza 056 Vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft.; 

Kelet-Nógrád-Com 

Távközlési és Tele-

kommunikációs Rt. 
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4. Fotódokumentáció 

 

 
 

1) kép: Sztyepprét, sziklagyep felnyíló molyhos tölgyessel (KE-1, KE-3) 

 

 
 

2) kép: Fajgazdag cseres-tölgyes a Tepkén (KE-2) 
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3) kép: Szubmontán bükkös (KE-3) 

 

 
 

4) kép: Sztyepprét bokorerdő tisztásán (KE-4, KE-1) 
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5) kép: Félszáraz gyepek a sámsonházi Csűd-hegyen (KE-4) 

 

 
 

6) kép: Erdőssztyepp mozaikok helyreállított félszáraz gyepekkel (KE-4) 
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7) kép: Elcserjésedett hegylábperemi legelők (KE-5) 

 

 
 

8) kép: Telepített akácos (KE-6) 

 

 

 


