
Az Egerbakta – Bátor környéki erdők 

(HUBN20012) kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terület Natura 2000  

fenntartási terve 

 

 
 

 

 

Eger, 2016 



2 

 

Készítette: 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 

 

Elérhetőségei: 

Postacím: Eger 3304, Sánc u. 6. 

Tel: 36-412-571; Fax: 36-412-791 

e-mail: titkarsag@bnpi.hu 

honlap: www.bnpi.hu 

 

 

Felelős tervező: 

Schmotzer András – Kalmár Zsuzsanna 

 

Közreműködő kutatási partner: 

BIOAQUA-PRO Kft (Debrecen) 

 

Közreműködő szakértők: 

 

Erős Róbert 

Dr. Estók Péter 

Kalmár Zsuzsanna 

Dr. Kiss Béla 

Magos Gábor 

Dr. Müller Zoltán 

Pongrácz Ádám 

 

Térképeket készítette: 

Kalmár Zsuzsanna 

 

Fotókat készítette: 

Erős Róbert 

Kalmár Zsuzsanna 

Schmotzer András 

 

 

 

  

  
 

http://www.bnpi.hu/


Tartalomjegyzék 

I. Natura 2000 fenntartási terv ........................................................................................... 5 

1. A terület azonosító adatai ....................................................................................................................... 6 
1.1. Név .................................................................................................................................................. 6 
1.2. Azonosító kód ................................................................................................................................. 6 
1.3. Kiterjedés ....................................................................................................................................... 6 
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek ................................................................... 6 

1.4.1. Jelölő élőhelyek ......................................................................................................................... 6 
1.4.2. Jelölő fajok ................................................................................................................................. 6 

1.5. Érintett települések ........................................................................................................................ 6 
1.6. Egyéb védettségi kategóriák .......................................................................................................... 7 
1.7. Tervezési és egyéb előírások.......................................................................................................... 7 

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv ................................................................................................ 7 
1.7.2. Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) ............................... 7 
1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek ............................................................................................ 8 
1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek ....................................................................... 8 
1.7.5. Halgazdálkodási tervek ............................................................................................................. 8 
1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv ...................................................................................................... 8 

2. Veszélyeztető tényezők ........................................................................................................................... 8 

3. Kezelési feladatok meghatározása ....................................................................................................... 13 
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése ................................................................. 13 

3.1.1. Fő célkitűzések ......................................................................................................................... 13 
3.1.2. További célok ........................................................................................................................... 13 

3.2. Kezelési javaslatok ....................................................................................................................... 14 
3.2.1. Élőhelyek kezelése ................................................................................................................... 16 
3.2.1.1. KE-1 kezelési egység: Cseres- és gyertyános-tölgyesek (zonális erdők) ............................ 16 
3.2.1.2. KE-2 kezelési egység: Melegkedvelő tölgyesek ................................................................. 19 
3.2.1.3. KE-3 kezelési egység: Mészkerülő erdők ............................................................................ 21 
3.2.1.4. KE-4 kezelési egység: Ligeterdők ........................................................................................ 24 
3.2.1.5. KE-5 kezelési egység: Félszáraz gyepek, sztyepprétek, sztyeppcserjések és borókások .. 27 
3.2.1.6. KE-6 kezelési egység: Fátlan vizes élőhelyek (tőzegmohás lápok, lápcserjések, nádasok, 
magassásosok, magaskórósok) ............................................................................................................. 29 
3.2.1.7. KE-7 kezelési egység: Regenerálódó erdők, cserjések és gyepek ...................................... 31 
3.2.1.8. KE-8 kezelési egység: Erdészeti ültetvények és származékaik .......................................... 34 
3.2.1.9. KE-9 kezelési egység: Utak, bányák, tanyahelyek ............................................................. 35 
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés ............................................................................... 37 
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések ......................................................................................................... 37 
3.2.4. Kutatás, monitorozás .............................................................................................................. 37 
3.2.5. Mellékletek .............................................................................................................................. 38 

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a 
tulajdonviszonyok függvényében .............................................................................................................. 45 

3.3.1. Agrártámogatások .................................................................................................................. 45 
3.3.2. Pályázatok ............................................................................................................................... 46 

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja ..................................................................... 46 
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök..................................................................................... 46 
3.4.2. A kommunikáció címzettjei ..................................................................................................... 47 
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel .................................................................. 48 

II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció ..................... 49 

1. A tervezési terület alapállapot jellemzése ............................................................................................ 50 
1.1. Környezeti adottságok ................................................................................................................. 50 

1.1.1. Éghajlati adottságok ............................................................................................................... 50 
1.1.2. Vízrajzi adottságok .................................................................................................................. 50 



4 

 

1.1.3. Talajtani adottságok ............................................................................................................... 50 
1.2. Természeti adottságok ................................................................................................................. 51 

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek ........................................ 53 
1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok.................................... 73 
1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok ........................................ 75 
1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok ........................................................... 83 

1.3. Területhasználat ........................................................................................................................... 86 
1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás ............................................................................................... 86 
1.3.2. Tulajdoni viszonyok ................................................................................................................. 87 
1.3.3. Területhasználat és kezelés..................................................................................................... 87 
1.3.3.1 Mezőgazdaság ..................................................................................................................... 87 
1.3.3.2 Erdészet ............................................................................................................................... 87 
1.3.3.3 Vadgazdálkodás, halászat, horgászat .................................................................................. 88 
1.3.3.4 Vízgazdálkodás .................................................................................................................... 88 
1.3.3.5 Turizmus .............................................................................................................................. 88 
1.3.3.6 Ipar ...................................................................................................................................... 88 
1.3.3.7 Infrastruktúra ...................................................................................................................... 89 

2. Felhasznált irodalom ............................................................................................................................. 89 

3. Térképek ................................................................................................................................................. 91 

4. Fotódokumentáció ............................................................................................................................... 101 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. Natura 2000 fenntartási terv



6 

 

1. A terület azonosító adatai 
 

1.1. Név 

 

Tervezési terület neve és típusa: 

Egerbakta - Bátor környéki erdők kiemelt 

jelentőségű különleges természetmegőrzési 

terület 

 

1.2. Azonosító kód 

 

Tervezési terület azonosítója: HUBN20012 

 

1.3. Kiterjedés 

 

Tervezési terület kiterjedése: 2632,86 hektár 

 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek 

 

1.4.1. Jelölő élőhelyek  

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

 5130 Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy mészkedvelő 

gyepekben 

 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 

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

 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

 

1.4.2. Jelölő fajok  

 

 magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) 

 

1.5. Érintett települések 

 

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendeletet tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számokat és így 

a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jogi 

jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed. 

 

Település Megye 
Érintett terület A település 

területének 

érintettsége (%) (ha) (%) 

Bátor Heves 920,75 35,01 33,70 

Egerbakta Heves 1708,96 64,98 52,79 

Összesen: 2629,82 100  
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1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

 

Típus Kód Név 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté nyilvánító 

jogszabály száma 

Helyi 

jelentőségű 

védett természeti 

terület 

9/8/TT/75 

Tőzegmohás 

láptavak 

(Egerbakta) 

731 
12/2007. (XII.13) Önk. 

rendelete 

Helyi 

jelentőségű 

védett természeti 

terület 

9/23/TT/78 
Bátori Nagy-

oldal 
1,09 

Nem lett megerősítve a 

védetti nyilvánító 

határozat a dereguláció 

során 

ex lege láp - 
Egerbakta 018/16 

hrsz 
- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

 Vidékfejlesztési 

Értesítő 2012. évi I. 

száma  

ex lege forrás 

f090220001 

 

 

f090220002 

 

Örvény-patak 

oldalvölgyi-

forrás; 

Alsó Dóna-

völgyi-forrás 

 

- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

ex lege barlang 

Kataszteri 

szám:  

5310-1 

Egerbaktai-

sziklaodú 
- 

A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. 

törvény 

Országos 

ökológiai 

hálózat 

- 

magterület  

ökológiai folyosó 

 puffer övezet 

2629,8 

- 

- 

2003. évi XXVI. 

törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
Összesen: 2629,8 

 

1.7. Tervezési és egyéb előírások 

 

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv 

 

A tervezési területre vonatkozóan – a terület nem védett státuszából adódóan - 

természetvédelmi kezelési terv nem készült. A helyi jelentőségű védett természeti területek 

közül csak az egerbaktai tőzegmohás láptavak védetté nyilvánító jogszabálya 2007-ben került 

megújításra (deregulációra). a bátori helyi védett terület vonatkozásában a helyi 

önkormányzati rendelet megújításáról nincs információ. 

 

1.7.2. Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) 

 

Település Típus Határozatszám 

Bátor - - 

Egerbakta településszerkezeti és szabályozási terv, 

helyi építési szabályzat 

3/2001 (IV.26.) rendelet 

településszerkezeti és szabályozási terv, 7/2005. (IX.07.) rendelet 



8 

 

helyi építési szabályzat módosítás  

 

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek 

 

Erdőtervezési 

körzet neve 

Érintett települések 

(teljes körű 

felsorolás) 

Aktuális 

erdőterület (ha) 

Erdőtervezés éve 

Egri Egerbakta 1618,53 2017. 

Tarnaleleszi Bátor 581,55 2023. 

 

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek 

 

A terület az Északi-középhegységi nagyvadas vadgazdálkodási táj „Mátra-bükk-csereháti 

nagyvadas” vadgazdálkodási körzetébe tartozik (II./2.), az érintett vadgazdálkodási egységek 

száma:  

 700810 Egerbaktai Fk 

 700910 Siroki Fk  

 700510 Hevesaranyos és vidéke Vt. 

A vadgazdálkodási üzemtervek 2017.03.01-ig érvényesek. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal a vadászterületek határainak kijelöléséről szóló döntéseit - 

a 2017.03.01-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra, - az 1996. évi LV. törvény 11/C (1) 

bekezdése alapján a 11/A. § (4) bekezdése szerint hirdetményi úton teszi közzé. Az alábbi 

megváltozott határú vadgazdálkodási egységek érintik a tervezési egységet (azonosító 

kódok): 700550 (régi: 700510), 700860 és 700850 (régi: 700810). 

 

1.7.5. Halgazdálkodási tervek 

 

A tervezési területen nincs nyilvántartott halgazdálkodási vízterület. 

 

1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

A tervezési terület a Tisza vízgyűjtő 2-8. azonosítóval rendelkező „Bükk és Borsodi-

Mezőség”, illetve a 2-11. azonosítóval rendelkező „Tarna” egységekhez tartozik (1155/2016. 

(III. 31.) Korm. határozat alapján):  

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149 

 

2. Veszélyeztető tényezők 

 
Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége
1
 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

A03.03 kaszálás 

felhagyása/hiánya 

M 2 Díszes tarkalepke (Hypodryas 

maturna). 

A gyepkezelések 

megszűntével a völgytalpi 

rétek erdősülnek, így a faj 

                                                 
1
 Magyarázat: H (high) – magas; M (medium) – közepes; L (low) alacsony 

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
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Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége
1
 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

élettere beszűkül. 

A10.01 sövény, bozót, cserje 

eltávolítása 

M 2 Borókaformációk (Juniperus 

communis) fenyéreken vagy 

mészkedvelő gyepekben 

(5130). 

A mennyiben a legelőtisztítás 

során az összes cserjét 

eltávolítják, akkor az élőhely 

cserjés – gyep struktúrája 

felborul és a borókáshoz 

köthető élővilág károsodik. 

B02 erdőgazdálkodás 

(beleértve az 

ültetvényeket is) 

H 70 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

(91G0*), pannon cseres-

tölgyesek (91M0); magyar 

tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii), 

díszes tarkalepke (Hypodryas 

maturna). 

A honos erdőállományokban 

és a hozzájuk köthető fajok 

állományaiban a vágásos 

erdőgazdálkodás, az inváziós 

fafajok (akác, bálványfa) 

térhódítása fokozott 

veszélyforrásként jelentkezik. 

A jelölő lepkefajok közül a 

díszes tarkalepke összetett 

fejlődési ciklussal 

rendelkezik, 

egyedfejlődéséhez az 

erdőszerkezeti elemeknek 

folyamatosan biztosítottnak 

kell lenniük (tápnövények 

megléte, speciális 

mikroklíma, stb.). 

B02.04 lábonálló és/vagy 

elfekvő holt faanyag 

eltávolítása 

M 50 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

(91G0*), pannon cseres-

tölgyesek (91M0). 

Az erdőgazdálkodás során a 

beteg vagy holt fák 

eltávolítása a hozzájuk kötődő 

fajok védelmi helyzetét 
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Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége
1
 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

negatívan befolyásolja 

valamint az erdőtársulások 

általános természetvédelmi 

helyzetét is rontja. 

F03.01.01 vadak károkozása 

(túltartott 

vadállomány) 

M 80 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

(91G0*), pannon cseres-

tölgyesek (91M0). 

A túltartott vadállomány, 

különösen az élőhelyek 

állandó bolygatásával 

fizikailag veszélyezteti a 

jelölő erdei élőhelyeket, 

valamint a hozzájuk kötődő 

jelölő fajokat. A 

megbolygatott talajfelszín 

kiindulási pontként szolgál 

inváziós fajok terjedéséhez, 

illetve ellehetetleníti a 

fenntartó területkezelést (pl. 

gépi kaszálást). 

G01.03 motoros járművel 

végzett tevékenység 

L 5 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

(91G0*). 

A patakvölgyek mentén 

jelentkező cross motorozás 

vagy kvadozás az előhelyeken 

előforduló védett növényfajok 

állományaiban (pusztulás) és 

a talajban (erózió, tömörödés, 

szennyeződés) okozhat 

károkat. 

H05.01 lakossági szilárd 

hulladék 

M 1 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

(91G0*). 

Egyes (utak menti) 

állományokban a lakossági 

szilárd hulladék rendszeres 

kihordása figyelhető meg, 

mely a talaj nitrogénben való 

dúsulását okozhatja, ami 

általános degradációhoz 

vezet. 
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Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége
1
 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

I01 idegenhonos 

inváziós fajok 

jelenléte 

M 15 Borókaformációk (Juniperus 

communis) fenyéreken vagy 

mészkedvelő gyepekben 

(5130), pannon cseres-

tölgyesek (91M0); magyar 

tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii). 

A borókás gyepek közvetlenül 

érintkeznek akácos 

erdőfoltokkal, melyek gyors 

terjedésre képesek, ezáltal az 

élőhely kiterjedését és 

szerkezetét is negatívan 

befolyásolják. A gyepekben 

számolnunk kell az 

aranyvessző-fajok (Solidago 

spp.) terjedésével is. 

Az inváziós fajok előretörése 

általános leromlást 

(degradációt) okoz a 

területen, mely az 

erdőtársulások esetében 

elsősorban az akác és a 

bálványfa terjedésében 

mutatkozik meg. A cseres-

tölgyes élőhelyek 

elakácosodosával a magyar 

tavaszi-fésűsbagoly élettere is 

szűkül (a tápnövény 

visszaszorulása miatt). 

K02.01 fajösszetétel 

változás, szukcesszió 

H 10 Borókaformációk (Juniperus 

communis) fenyéreken vagy 

mészkedvelő gyepekben 

(5130), tőzegmohás lápok és 

ingólápok (7140). 

A legeltetés megszűntével a 

borókás legelők erőteljesen 

záródnak, a nyíltabb 

gyepfoltok felszámolódnak. 

A láp és a láptavak 

eutrofizációja során a lápi 

élőhelyek kiterjedése 

fokozatosan szűkül, illetve a 

láp szegélyét képező 

fűzcserjés területi kiterjedése 

nő. 
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Kód Veszélyeztető 

tényező neve 

Jelentősége
1
 Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

M01 abiotikus 

viszonyokban a 

klímaváltozás 

hatására 

bekövetkező 

változások 

M 0,0009% Tőzegmohás lápok és 

ingólápok (7140). 

A baktai lápok – mint 

speciális lápi élőhelyek – 

fokozottan ki vannak téve a 

klímaváltozásból eredő 

hatásoknak. A csapadék-

mennyiség csökkenése, az 

eloszlásában mutatkozó 

anomáliák a láp 

kiszáradásához, fokozódó 

eutrofizációhoz vezetnek. 

M01.02 aszály és 

csapadékmennyiség 

csökkenés 

H 0,0009% Tőzegmohás lápok és 

ingólápok (7140). 

A hatás az M01.02 hatásból 

vezethető le (lásd ott). 

M02.03 fajok 

állománycsökkenése, 

kihalása 

H 0,0009% Tőzegmohás lápok és 

ingólápok (7140). 

Ez inkább a fenti két hatás 

következményének 

tekinthető. A lápi, mocsári 

növények visszaszorulása, a 

ritka fajok eleve kis 

állománymérete révén a 

kipusztulás lehetősége 

fokozott. Ezt erősíti a 

propagulum-források 

viszonylagos távolsága is, 

melynek következtében az 

ismétel megjelenésre kis esély 

mutatkozik. 

Jövőbeli potenciális hatás: 

J01.01 leégés L 1 Borókaformációk (Juniperus 

communis) fenyéreken vagy 

mészkedvelő gyepekben 

(5130). 

A leégések következtében a 

boróka cserjéi elpusztulnak, 

gyorsan regenerálódó cserjék 

veszik át az uralmat az 

élőhelyen (pl. kökény, 

vadrózsa-fajok). 

 

  



13 

 

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:  

- boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 

(5130)  

- tőzegmohás lápok és ingólápok (7140)  

- pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0)  

- pannon cseres-tölgyesek (91M0) 

 

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

a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

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

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

 

Specifikus célok: 

- A területen található természetszerű erdők (kiemelten gyertyános-tölgyesek /91G0/), 

és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / 

elérése, kiegészítve a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx 

cerdo) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag 

mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása; 

- A területen található nagy kiterjedésű borókás félszáraz gyepek (5130), és 

sztyeppesedő félszáraz gyepek, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág 

kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, cserjésedésének, 

akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 

kezelésekkel;  

- A Baktai-tó és Nagy-tó lápi élőhelyei (3160 és 7140) vízgyűjtőjén folyamatos 

erdőborítás biztosítása idős erdőállományok fenntartásával, a megfelelő mikroklíma, 

valamint a bemosódások okozta eutrofizáció csökkentése érdekében. 

 

3.1.2. További célok 

- A zavarásnak, taposásnak kitett sziklagyepi élőhelyek (8220 és 6190) állományainak 

fenntartása / helyreállítása az emberi zavarás megszüntetésével (esetleges 

lekerítéssel).  

- A honos vadfajok állományának további szabályozása a sziklagyepek (vadrágás 

okozta károk), az üde lomberdők és a lápok (taposási és talajmechanikai sérülések, 

aljnövényzet) degradációjának megelőzése szempontjából; 

- Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok 

fenntartásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével;  

- Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok 

természetességének javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, 

szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  

- Az időszakos vizes élőhelyek védelme (vöröshasú unka /Bombina bombina/ védelme, 

megőrzése érdekében);  
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- A területen található, a félszáraz- és borókásodó sztyepprét élőhely típusokba nem 

sorolható másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő 

gyep élőhely típusokká / 5130, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban 

legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával 

mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel;  

- Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása az 

égerligetek (91E0) fennmaradása érdekében.  

- Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) alacsony virágzási arányának (>50 tő) esetén 

(szubpopulációkként) maggyűjtés, mesterséges szaporítás; 

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. 

- 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 637 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). 
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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 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 rendelt 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, a közösségi jelentőségű faj számára alkalmas élőhelyek 

védelmét és fejlesztési lehetőségét, a potenciálisan jelölő élőhellyé fejleszthető területeket) 

Egyes kezelési egységeknél (pl. KE-7) 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. 

 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 természeti károk 

és a környezeti terhelés minimalizálásra kerüljön. 

 

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 kivitelezési 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. 
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 A bolygatott talajfelszíneken az özönnövények megjelenését, megtelepedést, 

terjedését kaszálással kell megakadályozni. 

 Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak 

megfelelő növényfajokból kell válogatni. 

 A kivitelezési munkák megkezdése előtt a nemzeti park igazgatóságot értesíteni 

szükséges. 

 

3.2.1. Élőhelyek kezelése 

 

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

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység a tervezési terület zonális erdőállományait, a cseres-tölgyeseket és a 

gyertyános-tölgyeseket foglalja magába, melyek egyben jelölés alapjául szolgáló élőhelynek 

is tekinthetők. Mint a tervezési terület legnagyobb kiterjedést elérő élőhelytípusai többnyire 

vágásos üzemmódban lévő erdőállományokat foglalnak magukba. Míg a cseres-tölgyesek 

inkább a tetőkre és a délies oldalakra jellemzőek, addig a gyertyános-tölgyesek a völgyekben, 

völgytalpakon fordulnak elő. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

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

kocsánytalan tölgyesek (K2) / Natura 2000 kód: pannon cseres-tölgyesek (91M0), 

pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal 

(91G0*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana 

schmidtii), díszes tarkalepke (Hypodryas maturna); nagy hőscincér (Cerambyx 

cerdo), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 050/8*, 062/1*, 062/2*, 070/1a*, 

070/3*, 079/11*, 079/12*, 079/13*, 079/14*, 079/19b*, 079/20*, 079/4*, 079/5*, 

081*, 082/4*, 082/5*, 083*, 088/10*, 088/17, 088/18*, 088/19*, 088/20*, 

088/21*, 088/23*, 088/4*, 088/9*, 092/9*, 093/24*, Egerbakta: 0156/1a*, 0156/2, 

0156/3*, 0158*, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166*, 0168*, 0169*, 

018/16a*, 018/16d*, 04, 050/2*, 050/3*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek 

érintettsége csak részleges) 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 17/B*, 17/E, 17/TI*, 18/A, 22/A, 22/B, 23/A, 23/B, 

23/C, 23/D*, 23/E, 24/B*, 24/E*, 24/F*, 24/G, 24/H*, 24/I*, 24/J*, 24/K*, 25/A*, 

25/B*, 25/C*, 25/D*, 25/E, 25/F, 25/G*, 25/H, 25/TI1*, 25/TI2*, 25/TN*, 3/E*, 

30/B*, 30/D, 30/G, 30/I*, 30/M*, 30/N, 30/Q*, 31/A, 31/B*, 31/C*, 31/D*, 31/F, 

31/G*, 32/A, 32/B*, 32/C, 32/G, 32/J*, 32/K*, 32/L*, 32/M*, 32/N, 33/A*, 33/B, 

33/D*, 33/F*, 33/G*, 35/A, 35/E, 35/F*, 35/G*, 35/H, 35/NY, 35/TI3*, 36/A*, 

36/B, 36/C*, 36/D*, 36/F, 36/TN*, 37/B*, 37/C*, 4/A*, 4/B*, 4/C*, 4/D*, 4/F*, 

4/TN*, 44/B, 44/TI*, 6/B*, 6/J, Egerbakta: 1/A*, 1/B*, 1/C, 10/A, 10/B, 10/C, 

10/D, 10/E, 10/F, 11/A, 11/B, 12/A, 12/B, 12/C, 12/D, 12/E, 12/F, 12/G, 13/A, 

13/B*, 13/C, 13/D, 13/ÚT, 14/A, 14/B, 14/C*, 14/TI*, 14/ÚT, 15/A, 15/B, 15/C*, 

15/D, 15/E, 15/ÚT, 16/A, 16/B, 16/D*, 16/ÚT, 17/A, 17/B, 17/C, 17/E*, 17/F, 

17/G*, 17/I, 17/ÚT*, 18/A*, 18/B*, 18/C, 18/D, 18/E, 18/F, 2/A, 2/B, 20/A*, 

20/B*, 20/C*, 20/D*, 20/E, 20/F, 20/TN*, 20/ÚT, 21/A, 21/B*, 21/C*, 21/D*, 

21/ÚT, 22/A*, 22/B*, 22/C*, 22/D, 22/E, 22/F*, 22/G, 22/H, 22/I, 22/K, 22/L*, 

22/ÚT*, 23/A, 23/C*, 23/D, 23/E*, 23/F, 23/G*, 24/A*, 24/B*, 24/C, 24/D, 24/E, 
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24/F, 24/G*, 24/H*, 24/I, 24/ÚT*, 25/A, 25/B, 25/C, 25/D, 25/E, 25/F, 25/G, 

25/ÚT*, 26/A2, 26/B2, 27/A, 27/B*, 27/C*, 27/D, 27/E*, 27/F, 28/A, 28/B*, 

29/A, 29/B, 29/C, 29/D, 29/E, 3/A, 3/B, 3/C*, 3/D, 30/A2*, 30/B2*, 31/A*, 

31/B*, 31/C*, 31/D, 32/A, 32/B, 32/C*, 32/D, 32/E, 32/F*, 33/A*, 33/B*, 33/C*, 

33/TI*, 34/A, 34/B, 34/C*, 34/D, 34/E*, 34/F, 34/G*, 34/H*, 35/A, 35/B, 35/C, 

35/D*, 35/E*, 35/F, 35/G*, 35/H2, 36/A, 36/B2, 36/C, 37/A, 37/B, 38/A, 38/B, 

38/C, 38/C, 38/D, 38/ÚT, 39/A, 39/B, 39/C, 39/D, 39/E, 39/ÚT, 4/B, 4/C*, 4/D, 

4/E, 4/F, 4/TI1*, 4/TI2*, 40/A, 40/B, 40/C, 40/D, 8/A*, 8/B*, 8/C, 8/D, 8/E, 8/F, 

8/G, 8/H, 8/TI, 8/ÚT, 9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 9/E, 9/TI (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek 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: 

 A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok 

megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos 

erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló 

üzemmódra való áttérés. 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével 

jelölhetők ki.  

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

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  

 A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 m
3
/ha álló és/vagy fekvő holtfa 

jelenlétének biztosítása.  

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

értékes faegyedek (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 m
3
/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 
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lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő 

záródásának fenntartása. 

 Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az 

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

szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.  

 Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi 

lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány 

összetételét jellemző formában.  

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

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

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják.  

 Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát 

jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

 A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása csak magas tuskó visszahagyásával, 

és az odú megőrzésével 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 tartalmazzák. Magán erdőterületek hiányában az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás nem hívható le a területen (41/2012. (IV. 27.) VM rendelet). 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Az állami erdőterületek dominanciája mellett, a tervezési területen a magánerdők 

hangsúlyosan jelentkeznek (kizárólag Bátor külterületen), így a megnyíló agrár-erdészeti 

támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

(támogatási szempontból kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 
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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-8 egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

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

szerkezetátalakítással cseres-tölgyesekké vagy 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. 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: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel és kiterjedéssel, 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) védelmi helyzetének javítását is szolgálják. A legfontosabb 

erdőkezelési feladatok között jelentkezik az akác és a bálványfa visszaszorítása, terjedésének 

megakadályozása. 

 

3.2.1.2. KE-2 kezelési egység: Melegkedvelő tölgyesek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A többnyire véderdőként kezelt melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők viszonylagosan kis 

kiterjedést érnek el a tervezési területen, foltokban több ponton is előfordulnak, de 

állományaik szigetszerűen jelentkeznek. Az állományok fajösszetétele általában kedvező, az 

egyes fontos élőhely-szerkezeti elemek (holt fa, odvas fa, erdőszegély, tisztásokon értékes 

gyepek) jelen vannak, de jelentős különbségek adódnak az egyes erdőrészletek között. Mind 

az erdőssztyepp-, mind az erdei élővilág, közösségi jelentőségű fajok kiemelkedő jelentőségű 

élőhelyének tekinthető. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: mész- és melegkedvelő tölgyesek (L1), molyhos tölgyes 

bokorerdők (M1) / Natura 2000 kód: pannon molyhos tölgyesek Quercus 

pubescensszel (91H0*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana 

schmidtii); Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus). 
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 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 062/1*, 088/21*, Egerbakta: 

0156/1a*, 018/16a*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak 

részleges) 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 23/D*, 25/A*, 25/C*, 36/TN*, 4/B*, Egerbakta: 

20/B*, 20/C*, 21/B*, 22/A*, 22/B*, 22/C*, 22/F*, 22/L*, 22/ÚT*, 23/C*, 23/D, 

23/G*, 24/A*, 27/B*, 27/C*, 27/E*, 31/A*, 31/C*, 32/F* (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek 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. Amennyiben az erdők kezelése vágásos üzemmód szerint történik, véghasználatként 

minél hosszabb felújítási idejű fokozatos felújítóvágást, illetve hagyásfacsoportok kijelölését 

javasoljuk. Speciális erdő- és vadgazdálkodási kezelési javaslatok: 

 A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban kezelt molyhos tölgyes erdők 

esetén az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az 

inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység kivételével. 

 Hosszabb távon a jelenleg vágásos üzemmódba sorolt molyhos tölgyeseket a 

gazdálkodás alól teljes egészében mentesíteni, illetve állományaikat 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolni szükséges. 

 Rakodó, depónia kialakításának teljes korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok nem 

létesíthetők. 

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

felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. 

 Az állományokon belül szórványosan megtalálható fekete- és erdeifenyő törzsek 

fokozatosan távolítandók el, de az állományban is hagyhatók, meggyűrűzhetők 

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

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a két érintett erdőtervezési körzet 

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

a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 

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

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Az állami erdőterületek dominanciája mellett, a tervezési területen a magánerdők 

hangsúlyosan jelentkeznek (kizárólag Bátor külterületen), 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: 
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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-8 egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

telepített erdők (elsősorban az erdei fenyvesek) jelentős része szerkezetátalakítással molyhos 

tölgyesekké alakíthatók. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár, nem javasolt. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

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. 

 

3.2.1.3. KE-3 kezelési egység: Mészkerülő erdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A tervezési területen – a kőzettani adottságokból következően – több ponton jelentkeznek 

mészkerülő erdők, melyek változatos fafajösszetétellel rendelkeznek. előfordulnak nyílt és 

zárt – kocsánytalan tölgy dominanciájú – mészkerülő tölgyesek, mészkerülő gyertyános-

tölgyesek és igen kis kiterjedésben mészkerülő bükkösök is (ezen utóbbi állományok 

tekinthetők közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusnak). 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: mészkerülő bükkösök (K7a), mészkerülő gyertyános-

tölgyesek (K7b), zárt mészkerülő tölgyesek (L4a), nyílt mészkerülő tölgyesek 

(L4b) / Natura 2000 kód: mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) (9110) 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), nagy 

szarvasbogár (Lucanus cervus). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 062/1*, 070/3*, 079/14*, Egerbakta: 

0156/1a*, 018/16a*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 17/B*, 17/C*, 24/E*, 24/F*, 24/J*, 25/A*, 25/D*, 

31/B*, 32/J*, 32/K*, 36/C*, 36/D*, 37/C-, 4/A*, 4/B*, 4/C*, 4/TN*, Egerbakta: 

14/C*, 21/B*, 22/A*, 22/B*, 22/C*, 22/F*, 22/ÚT*, 23/C*, 23/D, 24/B*, 24/G*, 

24/H*, 25/ÚT*, 28/B*, 31/A*, 31/C*, 32/C*, 32/F*, 33/A*, 33/B* (a csillaggal 

[*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 
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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: 

 

 A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok 

megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos 

erdőborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló 

üzemmódra való áttérés. 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével 

jelölhetők ki.  

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

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  

 A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 m
3
/ha álló és/vagy fekvő holtfa 

jelenlétének biztosítása.  

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

értékes faegyedek (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 m
3
/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. 
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 Talajvédelmi rendeltetésű erdőben a véghasználatot az erdőfelújítások 

sikerességét is figyelembe véve, több ütemben javasolt végrehajtani. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

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

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják.  

 Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát 

jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

 A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása csak magas tuskó visszahagyásával, 

és az odú megőrzésével 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:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a két érintett erdőtervezési körzet 

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

a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 

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

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Az állami erdőterületek dominanciája mellett, a tervezési területen a magánerdők 

hangsúlyosan jelentkeznek (kizárólag Bátor külterületen), így a megnyíló agrár-erdészeti 

támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

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

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

javaslat nem merült fel. 

 

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. 
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g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A mészkerülő erdők regionálisan értékes állományai ismertek a tervezési területről. Bár 

kiterjedésük nem jelentős (a térképezett foltok mérete 0,02 és 9,4 hektár közötti), 

természetvédelmi szempontból igen fontos élőhelynek tekinthetők. Állományaik részben 

véderdők (talajvédelmi rendeltetéssel), eróziónak kitett állományaik véghasználatot követően 

igen problematikusan újulhatnak fel. A javaslataink az élőhelyvédelmi szempontok 

figyelembevétele mellett az erdőfelújítási célokkal is harmonizálhatók (pl. véghasználatot az 

erdőfelújítások sikerességét is figyelembe véve, több ütemben javasolt végrehajtani). 

 

3.2.1.4.KE-4 kezelési egység: Ligeterdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

A vízfolyások mentén szakadozottan fordulnak elő ligeterdő állományok (elsősorban a A 

Laskó- és az Örvény-patak mentén, a Víz és a Tó-völgyben). A meredekebb völgyekben 

legtöbbször egy-két fahossz szélességűek, a Bátortól délre elhelyezkedő lapos medenceszerű 

ártéren (Pap-rét dűlő) nagyobb élőhelyfoltok is kialakulhattak. 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: égerligetek (J5) / Natura 2000 kód: enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: díszes tarkalepke (Hypodryas maturna); 

tompa folyamkagyló (Unio crassus), vöröshasú unka (Bombina bombina), 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/4*, 062/1*, 064/d*, 064/f*, 064/g*, 065*, 

066/1a*, 066/1b, 066/1c, 066/2, 066/3, 066/4*, 068*, 069, 070/1a*, 070/2, 070/3*, 

074/1, 077*, 084*, 085/1*, 088/18*, 088/24, 088/8*, 089/3*, 089/8*, Egerbakta: 

0156/1a*, 0157, 0158*, 0159, 0166*, 0167, 0168*, 0169*, 018/16a*, 018/16d*, 

018/16f*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 24/H*, 25/G*, 30/J, 30/L, 30/O*, 30/S*, 31/B*, 

31/C*, 31/D*, 34/A*, 5/A, 5/B, 5/D, 5/TI2*, 5/TI3*, 6/H, 6/L, 6/TI1*, Egerbakta: 

13/B*, 15/TI*, 20/A*, 21/A*, 21/C*, 21/D*, 23/D, 31/B*, 31/TI*, 33/B*, 34/CE*, 

34/H*, 34/VF*, 35/G* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő az inváziós fás- és lágyszárúak visszaszorítása (elsősorban 

akác, zöld juhar, japánkeserűfű, aranyvessző fajok), az elegyfajok jelenlegihez hasonló 

arányú jelenlétének biztosítása, az állományszerkezeti jellemzők (pl. holtfa mennyisége) 

javítása. Mivel a kezelési egység magát a víztestet is magában foglalja, így a patakok 

természetes mederdinamikai folyamatainak a megőrzése is jórészt ehhez a kezelési egységhez 

kapcsolódik. Az élőhely kis kiterjedése, és magas természetvédelmi értéke miatt csak 

természetvédelmi célú beavatkozások elvégzése indokolt. Speciális erdő- és vadgazdálkodási 

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 védelmét figyelembe vételével jelölhetők 

ki.  
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 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 (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. 

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása a vizes 

élőhely mellett (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme érdekében). 

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használatának mellőzése (a víztest védelme érdekében).  

 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 kialakítása az égerligetek területén nem javasolt. 

 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. 

 

A vízgazdálkodási feladatokat Laskó-, az Örvény-, a Dóna- és a Víz-völgyi-patak 

esetében is össze kell hangolni a természetvédelmi célállapotot elérő fenntartási 

munkákkal (a vizek jó ökológiai állapotának elérése érdekében): 

 Az érintett vízfolyásszakaszon a vízügyi kezelőnek a 1995. évi LVII. törvényben, 

a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendeletben és a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően kell a medret és a parti sávot kezelnie, a fenntartási 

munkákat elvégeznie. 

 A vízgazdálkodási tevékenységeket úgy kell elvégezni, hogy a közösségi 

jelentőségű fajok (tompa folyamikagyló, vágócsík, vöröshasú unka) és egyéb 

védett fajok hosszú-távú fennmaradási lehetőségei fennmaradjanak. 

 A természetes kisvíztestek fennmaradását, megőrzését szolgáló intézkedések 

egyrészt a víz-testhez, másrészt az azt határoló szegélyhez, parti sávhoz köthetők. 

o A meder higrofil üde magaskórós szegélye fenntartandó, míg a fás 

vegetáció tekintetében egy laza 5-10%-os (jelenlegi lefedettségnek 

megfelelő) borítottság elfogadható. Ez összeegyeztethető a víztestek 

árvízvédelmi funkcióival is. 

o A fásszárú fajok közül kíméletet érdemelnek az őshonos fajok (mézgás 

éger, füzek, fehér nyár), míg a parti sáv kezelésénél az inváziós fa- és 

cserjefajok (fehér akác, zöld juhar, amerikai kőris) eltávolítása 

mindenképp támogatandó. A vizes élőhellyel való érintettség miatt, 

alapvetően a mechanikus módszerek javasoltak. Az inváziós fajok 

kezelése során javasolt a „magszóró” egyedek eltávolítása (elsősorban a 

repítőkészülékes zöld juhar és amerikai kőris esetében). 
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 Amennyiben vízkárelháritási célból, a túlburjánzott vízi növényzet eltávolítása, a 

mederüledék eltávolítása elkerülhetetlen, úgy javasoljuk, hogy legyen egy 

kivitelezési oldal, mely később fenntartási oldalként funkcionálhat, ill. legyen egy 

ökológiai oldal, melynek fő szerepe az ökológiai folyosó funkció biztosítása, ill. 

élőhely biztosítása a vízfolyás és a vízfolyást kísérő növényzet, valamint a hozzá 

kapcsolódó életközösség számára. Javasolt a kezelési egység területén part menti 

pufferzóna kialakítása és fenntartása. 

 A víztest ökológiai állapotát, illetve az ökológiai vízigényt negatívan befolyásoló 

beavatkozások minimalizálása a cél (vízkivétel, szennyvízkezelésből és 

mezőgazdaságból származó szennyezés). 

 

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 tartalmazzák. Magán erdőterületek hiányában az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 

kompenzációs támogatás nem hívható le a területen (41/2012. (IV. 27.) VM rendelet). 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A kezelési egységgel lehatárolt terület általában csak az erdőrészletek – völgytalpi - 

részterületét érinti, melyek többnyire állami területeken találhatók. A kompenzációs erdő 

támogatások az állami erdészeti részvénytársaságok számára nem elérhetők. Az önkéntesen 

vállalható előírás javaslatokat a c) pontnál meghatározott kezelési javaslatok 

figyelembevételével javasoljuk meghatározni a körzeti erdőtervezés során. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

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

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

részét képezik.  

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

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

patakok mederrendezése során  

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel, természetes szerkezettel 

jellemezhető. Mivel a tervezési terület vizes élőhelyben igen szegény, így a kezelési 

egységgel lehatárolt terület kiemelt jelentőséggel bír a terület vízfolyásainak és a hozzájuk 

köthető élővilágnak a megőrzésében. A terület közösségi jelentőségű állatfajainak egy része, 

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

kis kiterjedésű élőhelyfoltok (sávok) védelmét csak a folyamatos erdőborítást biztosító 
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üzemmódoknak megfelelő kezelés tudja biztosítani. A vízgazdálkodási feladatokat az érintett 

vízfolyások esetében össze kell hangolni a természetvédelmi célállapotot elérő kezelésekkel 

(a vizek jó ökológiai állapotának elérése érdekében). 

 

3.2.1.5.KE-5 kezelési egység: Félszáraz gyepek, sztyepprétek, sztyeppcserjések és 

borókások 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt terület a tervezési terület összes természetszerű gyepjét 

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

élőhelyekhez kapcsolódó természetes sztyeppcserjések (M6 élőhelytípus) és sziklai cserjések 

(M7 élőhelytípus) is ide került besorolásra. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

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

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

(H4), árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet (I4), sztyepcserjések (M6), sziklai 

cserjések (M7), galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b), borókásodó 

szárazgyepek (P2bN) / Natura 2000 kód: szubkontinentális peri-pannon cserjések 

(40A0*), pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190), meszes 

alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) (6210), szubpannon sztyeppek 

(6240*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: díszes tarkalepke (Hypodryas maturna); 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), nagy 

tűzlepke (Lycaena dispar). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 062/1*, 079/11*, 079/12*, 079/13*, 

079/14*, 079/20*, 079/5*, 080*, 088/18*, 088/19*, 088/21*, 088/23*, 088/4*, 

092/1*, 092/10*, 092/3, 092/4*, 092/5*, 092/8, 092/9*, 093/26*, 093/32*, 

093/33*, 093/34, 093/35, 093/36, 093/37*, 093/38*, 093/39, 093/40, 093/41*, 

093/42*, 093/43, 093/44*, 093/45*, 093/46*, 093/48, 093/49, 093/50*, 093/51, 

Egerbakta: 0156/1a*, 0156/3*, 050/2*, 050/3*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt 

földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 17/TI*, 25/D*, 25/TI1*, 32/J*, 33/G*, 36/D*, 

36/TN*, 37/C*, 4/B*, 4/F*, 4/TN*, Egerbakta: 14/C*, 14/TI*, 15/C*, 20/B*, 

20/C*, 20/D*, 20/TN*, 22/F*, 22/TI, 23/D, 23/G*, 24/ÚT*, 3/C*, 8/A*, 8/B* (a 

csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) 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. 
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 A természetszerű gyepterületek erdősítése nem javasolt. 

 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 

működési terület szerinti 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. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

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

földhasználati előírásokat. Az erdőterületek esetén (lásd erdei tisztások) a kötelezően 

betartandó előírásokat a két érintett erdőtervezési körzet erdőtervei, illetve – magánerdők 

esetén – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken 

történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

Az erdőtömbbe ékelt tisztások és sziklagyepek kivételével a nagyobb gyepterületek 

magántulajdonban vannak, ami a gyepek fenntartó kezelése szempontjából kedvezőnek 

tekinthető. Az elmúlt évtizedben számos gyeprekonstrukciós munka is folyt a tervezési 

területen. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Élőhelyfejlesztési javaslatként a cserjésedés és spontán erdősülés visszaszorítása, valamint az 

inváziós fásszárúak eltávolítása adható meg. A tervezési területen évtizedekkel ezelőtt 

jelentős erdei fenyő telepítés („kopárfásítás”) történt (lásd K-8 kezelési egység), melyek 

fajkészlete – sekély talajon, bazalt alapkőzeten – sokat megőrzött a gyepek fajkészletéből. 

Fontos itt is megjegyezni, hogy az élőhelyfejlesztések során a sztyeppcserjések és a molyhos-

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

kíméletét, valamint a töviskes cserjések részleges kíméletét indokolt biztosítani. 

 

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. A 

kezelési egység területét érinti az FGSZ Zrt. által üzemeltetett DN300 nagynyomású 

gázvezeték pásztája is. Itt a kezelési (cserjeirtás, kaszálás) munkák ütemezését javasolt a 

természetvédelmi kezelővel egyeztetni. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A tervezési területen található sztyepprétek, sziklagyepek és félszáraz gyepek régiósan 

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

állománya található meg. Az gyepes élőhelytípusra javasolt kezelések a jelenlegi 

természetesség fenntartását, állapotuk javítását szolgálják. A legfontosabb kezelési feladatok 

között jelentkezik az inváziós fás- és lágyszárúak visszaszorítása, terjedésük 

megakadályozása. 

 

3.2.1.6.KE-6 kezelési egység: Fátlan vizes élőhelyek (tőzegmohás lápok, lápcserjések, 

nádasok, magassásosok, magaskórósok) 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység szigetszerűen jelentkező élőhelyfoltokból áll. Ezek igen eltérő 

állományképpel, szerkezettel, természetességgel bírnak. A terület legértékesebb vizes 

élőhelyei, a baktai lápok mellett minden jelentősebb fátlan vizes élőhelyet ide soroltunk. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

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

harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet (B2), 

nem zsombékoló magassásrétek (B5), tőzegmohás átmeneti lápok és 

tőzegmohalápok (C23), ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos 

szegélynövényzet (D6), fűzlápok (J1a), kisvizek (U9d), láptavak (U9Nláp) / 

Natura 2000 kód: természetes disztróf tavak és tavacskák (3160), síkságok és a 

hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430), tőzegmohás lápok és ingólápok (7140), Enyves éger 

(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vöröshasú 

unka (Bombina bombina). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/4*, 062/1*, 064/d*, 066/1a*, 080*, 081*, 082/2*, 

085/2*, 092/5*, 092/7*, Egerbakta: 0156/1a*, 018/16a*, 018/16b, 018/16c (a 

csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 23/VI, 5/TI2*, 6/TI1*, Egerbakta: 32/VI1, 32/VI2, 

32/VI3, 4/C*, 4/TI1*, 4/TI2* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt élőhelytípusok jelentős része gazdálkodással nem érintett, 

mivel a magas a talajvíz nem teszi lehetővé rentábilis hasznosításukat. Általános javaslatként 

megfogalmazható, hogy ezeken az élőhelyeken nem javasolt olyan vízügyi beavatkozás 
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végzése, amely negatívan érintheti az élőhely vízellátását. A vizes élőhelyek esetében a 

nagyvad (elsősorban a vaddisznó) állomány nagyságának visszaszorítása, természetvédelmi 

kárt nem okozó szintre csökkentése kiemelten fontos. Ennek érdekében a területen szóró, 

vadetető, sózó létesítése nem javasolt. Az egerbaktai láp speciális mikroklimatikus viszonyok 

között alakult ki, így az érintkező erdőterületek állapota nagyban hathat a láp természeti 

állapotára is. Ebből következően az érintkező – többnyire véderdőként nyilvántartott – 

erdőrészletekben a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmód bevezetését javasoljuk (a KE-

1 és a KE-3 kezelési egység érintettsége áll fenn).  

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A kezelési egységgel lehatárolt területek jelentős része támogatási rendszerből kimaradtak (a 

MePAR lehatárolásban „nem támogatható” foltokként jelentkeznek illetve erdei vízállásként 

(VI) kerültek besorolásra). Ebből következően kötelező előírások csak egyes völgytalpi 

kaszálóként található magassásosok illetve magaskórósok esetén értelmezhetők. A 

gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet ismerteti a kötelezően betartandó földhasználati 

előírásokat. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A vizes élőhelyek esetében – specifikus támogatási forrás hiányában – önkéntesen vállalható 

előírások nem fogalmazhatók meg.  

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Az unikális jelentőségű egerbaktai láp vízellátásának biztosítására az 1990-es évek első 

felében az Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszékének munkatársai több kísérletet 

tettek. A láp illetve a tőzegmohás felszínek részlegesen helyreálltak az évezred végére 

(feltehetőleg a csapadékmennyiség növekedése révén), további élőhelyrekonstrukciós 

beavatkozások elsősorban a fűzcserjések részleges visszaszorításának keretében 

valósulhatnak meg. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

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

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A kezelési és fenntartási javaslatok a kis kiterjedésű, sérülékeny fátlan vizes élőhelyek 

állapotának javulását szolgálják. A tőzegmohás lápok országos szinten is igen veszélyeztetett 

élőhelytípusnak tekinthetők, a tervezési terület táji környezetében is igen ritkák (a siroki 

Nyíres-tó kb. 10 kilométerre található). A vizes élőhelyek a legjobban érintettek a 

klímaváltozásból, a felmelegedésből eredő hatásokkal, így hosszútávú megőrzésük nem csak 

a kezelések sikerességétől függenek. 
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3.2.1.7. KE-7 kezelési egység: Regenerálódó erdők, cserjések és gyepek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

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

spontán szukcesszióval cserjéssé vagy már (elő)erdővé záródtak vagy parlag-szukcesszióval 

jellegtelen gyepként jelentkeznek. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata:  

 élőhelyek: Á-NÉR: veres csenkeszes rétek (E2), jellegtelen üde gyepek (OB), 

jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (OC), 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), őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők 

(RDb), fiatal parlag és ugar (T10), tanyák, családi gazdaságok (U10) / Natura 

2000 kód: nincs érintettség. 

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

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 050/8*, 062/1*, 062/2*, 064/c, 

064/d*, 064/f*, 064/g*, 065*, 066/1a*, 066/4*, 068*, 070/1a*, 070/3*, 074/1, 

075, 077*, 079/11*, 079/12*, 079/13*, 079/14*, 079/18, 079/19a*, 079/19b*, 

079/4*, 079/6*, 080*, 081*, 082/2*, 082/3*, 082/4*, 082/5*, 083*, 084*, 085/1*, 

085/2*, 088/14*, 088/18*, 088/19*, 088/2, 088/21*, 088/23*, 088/25, 088/26, 

088/4*, 088/6, 088/8*, 089/2, 089/3*, 089/4, 089/5, 089/6, 089/7, 089/8*, 090/3, 

090/6, 090/7, 090/8, 092/4*, 092/5*, 092/6, 092/7*, 092/9*, 093/24*, 093/25, 

093/26*, 093/32*, 093/33*, 093/37*, 093/38*, 093/41*, 093/42*, 093/44*, 

093/45*, 093/46*, 093/50*, Egerbakta: 0156/1a*, 0156/3*, 0168*, 017, 018/16a*, 

018/16d*, 018/16f*, 050/1, 050/10, 050/2*, 050/3*, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 

050/8, 050/9, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 24/H*, 24/I*, 25/A*, 25/G*, 25/TI2*, 25/TN*, 3/E*, 

30/H*, 30/M*, 30/O*, 30/R, 30/S*, 31/B*, 31/C*, 31/G*, 32/E*, 32/J*, 32/L*, 

32/M*, 33/A*, 33/G*, 34/A*, 34/B, 35/TI3*, 36/D*, 37/B*, 44/TI*, 5/C, 5/D, 

5/TI2*, 5/TI3*, 6/B*, 6/TI2*, Egerbakta: 1/A*, 1/B*, 12/NY, 15/TI*, 17/E*, 

17/G*, 17/TN, 18/B*, 20/A*, 20/D*, 20/TN*, 21/D*, 22/F*, 23/D, 29/VF, 31/TI*, 

32/TI, 33/C*, 33/TI*, 34/C*, 34/E*, 34/G*, 34/TI2, 34/VF*, 35/G*, 35/TI, 35/VF, 

38/TI, 4/TI1*, 40/D (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak 

részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

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

részleges visszaszorításával a gyepterületek kiterjedése növelhető, (2) erdősülés 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: 
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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 

nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a meghagyásra szánt 

cserjéket, cserjefoltokat a nemzeti park igazgatósággal egyeztetni kell. 

 A nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett 

fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani. 

 Az inváziós és termőhely idegen fajok megtelepedését és terjedését meg kell 

akadályozni, állományuk visszaszorításáról mechanikus védekezéssel vagy 

speciális növényvédő szer kijuttatásával kell gondoskodni, ezen a technológián túl 

egyéb vegyszerhasználat tilos. 

 

Erdőkre vonatkozó kezelési javaslatok: 

 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű 

élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). 

 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével 

jelölhetők ki.  

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

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  

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

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

 Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása 

gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme 

érdekében). 

 Az előhasználatok során az elegyfa fajok alsó és felső lombkorona szintben 

hagyása, fenntartása, lehetőség szerint a természetes erdőtársulásra/közösségi 

jelentőségű élőhelyre jellemző összetételben, mennyiségben és többé-kevésbé 

egyenletes eloszlásban. 

 A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő 

állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó 

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.  
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 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

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

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 

tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják. 

 Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának 

mellőzése. 

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

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

földhasználati előírásokat.  

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

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

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

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

jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen (támogatási szempontból a bátori 

területrészen kedvező tulajdonosi struktúra a jellemző a területen). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Az élőhelykezelési javaslatok közül a gyepek helyreállításra vonatkozó javaslatok egyben 

élőhelyrekonstrukciónak is tekinthetők. A spontán erdősülést segítő intézkedésekkel 

potenciálisan erdei jelölő élőhelytípusok alakíthatók ki. Az élőhelyek állapotának javítását 

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

jellegű kezelési, fenntartási javaslatok részét képezik. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

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

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

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

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

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

cserjésedő legelőterületekre vonatkozik, de a spontán fejlődő erdőterületek esetében is 

szükségesek lehetnek beavatkozások (pl. az inváziós fajok eltávolítása). Mindkét alternatíva 
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esetében a jelölő élőhelyek kiterjedése illetve közvetve a jelölő és egyéb közösségi 

jelentőségű fajok élettere nőhet. 

 

3.2.1.8. KE-8 kezelési egység: Erdészeti ültetvények és származékaik 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

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

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

spontán terjedéssel létrejött akácosokat és bálványfás állományokat is.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

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

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

 érintett közösségi jelentőségű faj: skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). 

 érintett földrészletek: Bátor: 050/3*, 050/4*, 050/8*, 050/9, 062/1*, 070/1a*, 

079/11*, 079/13*, 079/14*, 079/19a*, 079/19b*, 079/20*, 079/6*, 080*, 081*, 

082/2*, 082/3*, 082/4*, 083*, 085/1*, 088/10*, 088/11, 088/13, 088/14*, 088/15, 

088/16, 088/18*, 088/20*, 088/21*, 088/22, 088/23*, 088/5, 088/7, 088/8*, 

088/9*, 089/3*, 092/1*, 092/10*, 092/2, 092/4*, 092/9*, 093/15, 093/16, 093/24*, 

093/26*, 093/32*, 093/33*, 093/37*, 093/38*, 093/41*, 093/42*, 093/44-, 

093/46*, 093/47, Egerbakta: 0156/1a*, 018/16a*, 09/3* (a csillaggal [*] jelölt 

földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 17/C*, 24/B*, 24/E*, 24/K*, 25/B*, 25/D*, 28/D, 

28/E, 28/G, 28/I, 30/A, 30/B*, 30/C, 30/E, 30/F, 30/H*, 30/I*, 30/K, 30/O*, 30/P, 

30/Q*, 31/C*, 31/E, 32/B*, 32/D, 32/E*, 32/F, 32/J*, 32/K*, 32/M*, 32/O, 33/C, 

33/D*, 33/E, 33/F*, 33/G*, 33/H, 33/I, 33/J, 33/K, 35/F*, 35/G*, 36/A*, 36/C*, 

36/D*, 36/TN*, 37/B*, 37/C*, 4/A*, 4/B*, 4/D*, 4/E, 4/TN*, 6/A, 6/C, 6/D, 6/E, 

6/F, 6/G, 6/I, 6/K, 6/TI2*, Egerbakta: 1/B*, 16/D*, 17/D, 17/E*, 17/ÚT*, 23/E*, 

30/A2*, 30/B2*, 33/C*, 34/C*, 34/CE*, 35/D*, 35/E* (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A legfontosabb erdőkezelői teendő az inváziós fásszárúak visszaszorítása, középtávon a 

szerkezetátalakítás. Mivel ezen állományok már a kijelöléskor is idegenhonos ültetvények 

voltak, 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). 

 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal jellemezhető faállományokban a 

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

cserjeszintben is. 

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása. 

 Az idegenhonos és tájidegen fafajú faállományok véghasználata és felújítása során 

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



35 

 

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

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

cserjeszintben is). 

  Az idegenhonos és tájidegen fafajú szabad rendelkezésű erdők és fásítások 

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

 A környező gyepterületek védelme érdekében az erdészeti tájidegen fafajok 

alkotta állományok terjeszkedésének megakadályozása. 

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyezte-tett helyszínen alakítható ki. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat az érintett két erdőtervezési 

körzet erdőterve, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 

erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes 

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

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

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

támogatások – a kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen 

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

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Elsődleges élőhelyfejlesztési javaslat az ültetvények és az elakácosodott származékerdők 

szerkezetátalakítása a termőhelynek megfelelő tájhonos fafajokból álló erdőállományokká. 

ennek ütemét és mértékét a körzeti erdőtervezéskor javasolt megállapítani. 

 

f) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 

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

csökkenésével jár, nem javasolt. Az új vadászati létesítmények kihelyezését alapvetően ennek 

a kezelési egység területén javasolt megvalósítani. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A legkisebb természetvédelmi értéket képviselő, az akác és a bálványfa 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. 

 

3.2.1.9. KE-9 kezelési egység: Utak, bányák, tanyahelyek 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 
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A tervezési területen található közutakat (a 2413. sz. és a 2414. sz. közutak) és egyéb olyan 

kivett művelési ágban található ingatlanokat soroltuk ide, melyek közvetlenül nem 

kapcsolhatók az erdő- és mezőgazdasági tevékenységekhez (rekultivált szeméttelep, 

szennyvíztisztító-telep). 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók (U4), 

meddőhányók, földdel már befedett hulladéklerakók (U5), nyitott bányafelületek 

(U6), út- és vasúthálózat (U11) / Natura 2000 kód: nincs érintettség. 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nincs érintettség 

 érintett földrészletek: Bátor: 074/2, 079/21, 079/22, 087, Egerbakta: 0156/1a*, 05, 

09/3* (a csillaggal [*] jelölt földrészletek érintettsége csak részleges). 

 érintett erdőrészletek: Bátor: 33/EY, 33/H, Egerbakta: 18/A*, 23/TN (a csillaggal 

[*] jelölt erdőrészletek érintettsége csak részleges). 

 

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 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. 

 

g) 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 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 biztosíthatónak. Az élőhelykezelések megvalósítása, mint az 

élőhelyek megőrzésére, területének növelésére, visszaállítására és minőségének javítására 

irányuló törekvés, önmagában is komplex fajvédelmi intézkedésnek tekinthető. A tervezési 

területen külön fajvédelmi program megvalósítása nem indokolt. 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 

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

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álltak korábban is biotikai alapadatok, 

elsősorban a vegetációra (élőhelytérkép), 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 felméréseivel. 

 

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

folyt a területen: 



38 

 

 A leánykökörcsin és a Janka-tarsóka állományainak felmérése, a faj által preferált 

élőhelyfoltok teljes bejárásával (sziklagyepek, sztyepprétek, félszáraz gyepek, 

melegkedvelő tölgyesek). 

 A xilofág és szaproxilofág bogárfauna felmérése. 

 A magyar tavaszi fésűsbagoly és a díszes tarkalepke állományainak felmérése 2015-

ben. 

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

eredményezzenek, de a területen folyó kezelések monitorozását (a kezelések 

hatásmonitorozását) is szükséges végezni. Kiemelt prioritással bír az erdei denevérfajok 

állományainak feltérképezése is. 

 

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  Érintett erdőrészletek 

KE-1 Cseres- és 

gyertyános-

tölgyesek (zonális 

erdők) 

1976,42 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 050/8*, 

062/1*, 062/2*, 

070/1a*, 070/3*, 

079/11*, 079/12*, 

079/13*, 079/14*, 

079/19b*, 079/20*, 

079/4*, 079/5*, 081*, 

082/4*, 082/5*, 083*, 

088/10*, 088/17, 

088/18*, 088/19*, 

088/20*, 088/21*, 

088/23*, 088/4*, 

088/9*, 092/9*, 

093/24*, Egerbakta: 

0156/1a*, 0156/2, 

0156/3*, 0158*, 0160, 

0161, 0162, 0163, 

0164, 0165, 0166*, 

0168*, 0169*, 

018/16a*, 018/16d*, 

04, 050/2*, 050/3*, 

09/3* 

Bátor: 17/B*, 17/E, 

17/TI*, 18/A, 22/A, 

22/B, 23/A, 23/B, 

23/C, 23/D*, 23/E, 

24/B*, 24/E*, 24/F*, 

24/G, 24/H*, 24/I*, 

24/J*, 24/K*, 25/A*, 

25/B*, 25/C*, 25/D*, 

25/E, 25/F, 25/G*, 

25/H, 25/TI1*, 

25/TI2*, 25/TN*, 

3/E*, 30/B*, 30/D, 

30/G, 30/I*, 30/M*, 

30/N, 30/Q*, 31/A, 

31/B*, 31/C*, 31/D*, 

31/F, 31/G*, 32/A, 

32/B*, 32/C, 32/G, 

32/J*, 32/K*, 32/L*, 

32/M*, 32/N, 33/A*, 

33/B, 33/D*, 33/F*, 

33/G*, 35/A, 35/E, 

35/F*, 35/G*, 35/H, 

35/NY, 35/TI3*, 

36/A*, 36/B, 36/C*, 

36/D*, 36/F, 36/TN*, 

37/B*, 37/C*, 4/A*, 

4/B*, 4/C*, 4/D*, 

4/F*, 4/TN*, 44/B, 

44/TI*, 6/B*, 6/J, 

Egerbakta: 1/A*, 

1/B*, 1/C, 10/A, 10/B, 

10/C, 10/D, 10/E, 

10/F, 11/A, 11/B, 

12/A, 12/B, 12/C, 

12/D, 12/E, 12/F, 

12/G, 13/A, 13/B*, 

13/C, 13/D, 13/ÚT, 

14/A, 14/B, 14/C*, 

14/TI*, 14/ÚT, 15/A, 

15/B, 15/C*, 15/D, 

15/E, 15/ÚT, 16/A, 

16/B, 16/D*, 16/ÚT, 
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17/A, 17/B, 17/C, 

17/E*, 17/F, 17/G*, 

17/I, 17/ÚT*, 18/A*, 

18/B*, 18/C, 18/D, 

18/E, 18/F, 2/A, 2/B, 

20/A*, 20/B*, 20/C*, 

20/D*, 20/E, 20/F, 

20/TN*, 20/ÚT, 21/A, 

21/B*, 21/C*, 21/D*, 

21/ÚT, 22/A*, 22/B*, 

22/C*, 22/D, 22/E, 

22/F*, 22/G, 22/H, 

22/I, 22/K, 22/L*, 

22/ÚT*, 23/A, 23/C*, 

23/D, 23/E*, 23/F, 

23/G*, 24/A*, 24/B*, 

24/C, 24/D, 24/E, 

24/F, 24/G*, 24/H*, 

24/I, 24/ÚT*, 25/A, 

25/B, 25/C, 25/D, 

25/E, 25/F, 25/G, 

25/ÚT*, 26/A2, 

26/B2, 27/A, 27/B*, 

27/C*, 27/D, 27/E*, 

27/F, 28/A, 28/B*, 

29/A, 29/B, 29/C, 

29/D, 29/E, 3/A, 3/B, 

3/C*, 3/D, 30/A2*, 

30/B2*, 31/A*, 31/B*, 

31/C*, 31/D, 32/A, 

32/B, 32/C*, 32/D, 

32/E, 32/F*, 33/A*, 

33/B*, 33/C*, 33/TI*, 

34/A, 34/B, 34/C*, 

34/D, 34/E*, 34/F, 

34/G*, 34/H*, 35/A, 

35/B, 35/C, 35/D*, 

35/E*, 35/F, 35/G*, 

35/H2, 36/A, 36/B2, 

36/C, 37/A, 37/B, 

38/A, 38/B, 38/C, 

38/C, 38/D, 38/ÚT, 

39/A, 39/B, 39/C, 

39/D, 39/E, 39/ÚT, 

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

4/F, 4/TI1*, 4/TI2*, 

40/A, 40/B, 40/C, 

40/D, 8/A*, 8/B*, 8/C, 

8/D, 8/E, 8/F, 8/G, 

8/H, 8/TI, 8/ÚT, 9/A, 
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9/B, 9/C, 9/D, 9/E, 

9/TI 

KE-2 Melegkedvelő 

tölgyesek 

38,46 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 062/1*, 

088/21*, Egerbakta: 

0156/1a*, 018/16a*, 

09/3* 

Bátor: 23/D*, 25/A*, 

25/C*, 36/TN*, 4/B*, 

Egerbakta: 20/B*, 

20/C*, 21/B*, 22/A*, 

22/B*, 22/C*, 22/F*, 

22/L*, 22/ÚT*, 23/C*, 

23/D, 23/G*, 24/A*, 

27/B*, 27/C*, 27/E*, 

31/A*, 31/C*, 32/F* 

KE-3 Mészkerülő erdők 48,39 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 062/1*, 

070/3*, 079/14*, 

Egerbakta: 0156/1a*, 

018/16a*, 09/3* 

Bátor: 17/B*, 17/C*, 

24/E*, 24/F*, 24/J*, 

25/A*, 25/D*, 31/B*, 

32/J*, 32/K*, 36/C*, 

36/D*, 37/C-, 4/A*, 

4/B*, 4/C*, 4/TN*, 

Egerbakta: 14/C*, 

21/B*, 22/A*, 22/B*, 

22/C*, 22/F*, 22/ÚT*, 

23/C*, 23/D, 24/B*, 

24/G*, 24/H*, 

25/ÚT*, 28/B*, 

31/A*, 31/C*, 32/C*, 

32/F*, 33/A*, 33/B* 

KE-4 Ligeterdők 33,65 

 

Bátor: 050/4*, 

062/1*, 064/d*, 

064/f*, 064/g*, 065*, 

066/1a*, 066/1b, 

066/1c, 066/2, 066/3, 

066/4*, 068*, 069, 

070/1a*, 070/2, 

070/3*, 074/1, 077*, 

084*, 085/1*, 

088/18*, 088/24, 

088/8*, 089/3*, 

089/8*, Egerbakta: 

0156/1a*, 0157, 

0158*, 0159, 0166*, 

0167, 0168*, 0169*, 

018/16a*, 018/16d*, 

018/16f*, 09/3* 

Bátor: 24/H*, 25/G*, 

30/J, 30/L, 30/O*, 

30/S*, 31/B*, 31/C*, 

31/D*, 34/A*, 5/A, 

5/B, 5/D, 5/TI2*, 

5/TI3*, 6/H, 6/L, 

6/TI1*, Egerbakta: 

13/B*, 15/TI*, 20/A*, 

21/A*, 21/C*, 21/D*, 

23/D, 31/B*, 31/TI*, 

33/B*, 34/CE*, 

34/H*, 34/VF*, 35/G* 

KE-5 Félszáraz gyepek, 

sztyepprétek, 

sztyeppcserjések és 

borókások 

112,01 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 062/1*, 

079/11*, 079/12*, 

079/13*, 079/14*, 

079/20*, 079/5*, 

080*, 088/18*, 

088/19*, 088/21*, 

088/23*, 088/4*, 

Bátor: 17/TI*, 25/D*, 

25/TI1*, 32/J*, 33/G*, 

36/D*, 36/TN*, 

37/C*, 4/B*, 4/F*, 

4/TN*, Egerbakta: 

14/C*, 14/TI*, 15/C*, 

20/B*, 20/C*, 20/D*, 

20/TN*, 22/F*, 22/TI, 
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092/1*, 092/10*, 

092/3, 092/4*, 

092/5*, 092/8, 

092/9*, 093/26*, 

093/32*, 093/33*, 

093/34, 093/35, 

093/36, 093/37*, 

093/38*, 093/39, 

093/40, 093/41*, 

093/42*, 093/43, 

093/44*, 093/45*, 

093/46*, 093/48, 

093/49, 093/50*, 

093/51, Egerbakta: 

0156/1a*, 0156/3*, 

050/2*, 050/3*, 09/3* 

23/D, 23/G*, 24/ÚT*, 

3/C*, 8/A*, 8/B* 

KE-6 Fátlan vizes 

élőhelyek 

(tőzegmohás lápok, 

lápcserjések, 

nádasok, 

magassásosok, 

magaskórósok) 

5,40 

 

Bátor: 050/4*, 

062/1*, 064/d*, 

066/1a*, 080*, 081*, 

082/2*, 085/2*, 

092/5*, 092/7*, 

Egerbakta: 0156/1a*, 

018/16a*, 018/16b, 

018/16c 

Bátor: 23/VI, 5/TI2*, 

6/TI1*, Egerbakta: 

32/VI1, 32/VI2, 

32/VI3, 4/C*, 4/TI1*, 

4/TI2* 

KE-7 Regenerálódó 

erdők, cserjések és 

gyepek 

227,34 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 050/8*, 

062/1*, 062/2*, 064/c, 

064/d*, 064/f*, 

064/g*, 065*, 

066/1a*, 066/4*, 

068*, 070/1a*, 

070/3*, 074/1, 075, 

077*, 079/11*, 

079/12*, 079/13*, 

079/14*, 079/18, 

079/19a*, 079/19b*, 

079/4*, 079/6*, 080*, 

081*, 082/2*, 082/3*, 

082/4*, 082/5*, 083*, 

084*, 085/1*, 085/2*, 

088/14*, 088/18*, 

088/19*, 088/2, 

088/21*, 088/23*, 

088/25, 088/26, 

088/4*, 088/6, 

088/8*, 089/2, 

089/3*, 089/4, 089/5, 

089/6, 089/7, 089/8*, 

090/3, 090/6, 090/7, 

090/8, 092/4*, 

Bátor: 24/H*, 24/I*, 

25/A*, 25/G*, 

25/TI2*, 25/TN*, 

3/E*, 30/H*, 30/M*, 

30/O*, 30/R, 30/S*, 

31/B*, 31/C*, 31/G*, 

32/E*, 32/J*, 32/L*, 

32/M*, 33/A*, 33/G*, 

34/A*, 34/B, 35/TI3*, 

36/D*, 37/B*, 44/TI*, 

5/C, 5/D, 5/TI2*, 

5/TI3*, 6/B*, 6/TI2*, 

Egerbakta: 1/A*, 

1/B*, 12/NY, 15/TI*, 

17/E*, 17/G*, 17/TN, 

18/B*, 20/A*, 20/D*, 

20/TN*, 21/D*, 22/F*, 

23/D, 29/VF, 31/TI*, 

32/TI, 33/C*, 33/TI*, 

34/C*, 34/E*, 34/G*, 

34/TI2, 34/VF*, 

35/G*, 35/TI, 35/VF, 

38/TI, 4/TI1*, 40/D 
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092/5*, 092/6, 

092/7*, 092/9*, 

093/24*, 093/25, 

093/26*, 093/32*, 

093/33*, 093/37*, 

093/38*, 093/41*, 

093/42*, 093/44*, 

093/45*, 093/46*, 

093/50*, Egerbakta: 

0156/1a*, 0156/3*, 

0168*, 017, 018/16a*, 

018/16d*, 018/16f*, 

050/1, 050/10, 

050/2*, 050/3*, 

050/4, 050/5, 050/6, 

050/7, 050/8, 050/9, 

09/3* 

KE-8 Erdészeti 

ültetvények és 

származékaik 

185,90 

 

Bátor: 050/3*, 

050/4*, 050/8*, 

050/9, 062/1*, 

070/1a*, 079/11*, 

079/13*, 079/14*, 

079/19a*, 079/19b*, 

079/20*, 079/6*, 

080*, 081*, 082/2*, 

082/3*, 082/4*, 083*, 

085/1*, 088/10*, 

088/11, 088/13, 

088/14*, 088/15, 

088/16, 088/18*, 

088/20*, 088/21*, 

088/22, 088/23*, 

088/5, 088/7, 088/8*, 

088/9*, 089/3*, 

092/1*, 092/10*, 

092/2, 092/4*, 

092/9*, 093/15, 

093/16, 093/24*, 

093/26*, 093/32*, 

093/33*, 093/37*, 

093/38*, 093/41*, 

093/42*, 093/44-, 

093/46*, 093/47, 

Egerbakta: 0156/1a*, 

018/16a*, 09/3* 

Bátor: 17/C*, 24/B*, 

24/E*, 24/K*, 25/B*, 

25/D*, 28/D, 28/E, 

28/G, 28/I, 30/A, 

30/B*, 30/C, 30/E, 

30/F, 30/H*, 30/I*, 

30/K, 30/O*, 30/P, 

30/Q*, 31/C*, 31/E, 

32/B*, 32/D, 32/E*, 

32/F, 32/J*, 32/K*, 

32/M*, 32/O, 33/C, 

33/D*, 33/E, 33/F*, 

33/G*, 33/H, 33/I, 

33/J, 33/K, 35/F*, 

35/G*, 36/A*, 36/C*, 

36/D*, 36/TN*, 

37/B*, 37/C*, 4/A*, 

4/B*, 4/D*, 4/E, 

4/TN*, 6/A, 6/C, 6/D, 

6/E, 6/F, 6/G, 6/I, 6/K, 

6/TI2*, Egerbakta: 

1/B*, 16/D*, 17/D, 

17/E*, 17/ÚT*, 23/E*, 

30/A2*, 30/B2*, 

33/C*, 34/C*, 34/CE*, 

35/D*, 35/E* 

KE-9 Utak, bányák, 

tanyahelyek 

2,19 Bátor: 074/2, 079/21, 

079/22, 087, 

Egerbakta: 0156/1a*, 

05, 09/3* 

Bátor: 33/EY, 33/H, 

Egerbakta: 18/A*, 

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

tulajdonviszonyok függvényében 

 

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

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

átfed helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel („Tőzegmohás láptavak” (Egerbakta) és 

a „Bátori Nagy-oldal”), így ezek természetvédelemi kezelési tervében megjelenő 

korlátozásokat így figyelembe kell venni.  

A gyep- és szántóterületeken a magántulajdonosi forma a domináns, mely kedvezőnek 

tekinthető a támogatások lehívása szempontjából. Az erdőterületeken az állami tulajdon a 

jellemző, de a magántulajdonosi forma is meghatározó (7 bejegyzett erdőgazdálkodóval, 

kizárólag Bátor településhatárban), így a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó vissza nem térítendő kompenzációs támogatás lehívható a 

területen. 

 

3.3.1. Agrártámogatások 

 

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 esetében érhetők el. A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó földhasználati 

szabályok betartása azonban független attól, hogy a gazdálkodó igényelte-e a támogatást 

vagy sem. Az adminisztratív eszközök tekintetében a Natura 2000 területekre járó 

kompenzáció ráépül az egyéb elérhető támogatásokra, a gazdálkodók a Natura 2000 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 esetekben az 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), más esetben 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 
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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 

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

rendszerekben. 

Mivel az állami erdőgazdálkodó a kompenzációs jellegű támogatásokból ki van zárva, így 

javasolt az erdő-környezetgazdálkodási célprogramoknál olyan speciális forrásokat is 

nevesíteni, melyek révén az állami erdőgazdálkodó is érdekelt lehet speciális élőhelyvédelmi 

és/vagy fejlesztési tevékenységek megvalósításában (pl. a jelenleg elérhető szerkezet-

átalakítási célprogramhoz hasonlóan). 

 

3.3.2. Pályázatok 

 

A tervezési terület vonatkozásában speciális közösségi jelentőségű élőhelyekkel és fajokkal 

kapcsolatos új természetvédelmi pályázat nem tervezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

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

tervezési területen. 

 

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 

 

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök 

 

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: 34-16/1 /2016 

63 levél kiküldése érintetteknek 

+ elektronikus levél (ismert 

címek esetében) 

2016.09.08 

Nyomtatott 

tájékoztató 

A BNPI elkészített egy Natura 

2000 dossziét, mely a 

tervezéssel és a Natura 2000 

területekkel kapcsolatban 

számos információval látja el a 

célzott érintettek körét 

A fórumon a jelenlevőknek 

átadott dossziék száma (db) 

2016.09.20 

http://bnpi.hu/naturaterv
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(elsősorban: gazdálkodók, 

földhasználók). A dossziéba 

elhelyeztük a hatályos Natura 

2000 gyep és erdőtámogatási 

rendeleteket, kaszálási 

bejelentőket). 

Fórum (összes 

érintett) 

Jelenléti ív, emlékeztető, 

fotódokumentáció 

Üisz: 34-16/1/2016 

 

2016.09.20 

Önkormányzati 

közzététel 

Igazolás az önkormányzat 

részéről 

Üisz: 34-16/2/2016 

 

2016.09.20 

– 

2016.09.27 

Honlap Elérhetősége, adatfeltöltés 

dátuma 

www.bnpi.hu/naturaterv 

 

2016.09.08 

 

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 

 

Célcsoport Szervezetek, képviselet 

Gazdálkodók, területhasználók (mezőgazdaság) Magántulajdonosok (37 címzett), 1 hektár 

feletti érintettség 

Erdőgazdálkodók állami erdőgazdálkodó (Egererdő Erdészeti 

Zrt.) és magánerdő gazdálkodók (7 

bejegyzett gazdálkodó) 

Vadgazdálkodók Vadásztársaságok (3 bejegyzett 

vadgazdálkodó) 

Vízgazdálkodó Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

Önkormányzatok  Bátor község önkormányzata 

 Egerbakta község önkormányzata 

Bányászatra jogosult Colas Északkő Kft. 

Hatóságok  Heves Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály 

 Heves Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály 

 Heves Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

 Egri Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal - Heves Megyei 

Kirendeltsége 

Civil szervezetek, köztestületek  Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, 

Nógrádi Helyi Csoportja 

http://www.bnpi.hu/naturaterv
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 Magyar Természetjáró Szövetség 

 Nemzeti Agrárkamara Heves megyei 

Igazgatósága 

 Magán Erdőtulajdonosok és 

Gazdálkodók Országos Szövetsége 

 OMVK Heves Megyei Területi 

Szervezete 

 Eger Vidék Kincsei Egyesület 

(LEADER) 

Kezelők, egyéb szolgáltatók  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 FGSZ Földgázszállító Zrt. 

 MOL Magyar Olaj És Gázipari Nyrt. 
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1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
 

1.1. Környezeti adottságok 

 

A tervezési terület az Egri-Bükkalja nyugati felében található, melynek a keleti, markáns 

vulkáni kőzettel borított részei a Délnyugati-Bükkel (bátori Nagy-oldal, Büdös-kő), míg az 

északi részek laza üledékekkel borított fátlan lejtői az Ózd-Pétervásári-medencével (pl. Pipis-

tető) rokoníthatók. A terület legalacsonyabb pontja Egerbakta belterülete felett, a Laskó-

völgyében található (190 méter tszf. m.), míg a legmagasabb pont a bátori Gyöngyvirág- tető 

(416 m tszf. m.). 

 

1.1.1. Éghajlati adottságok 

 

A vizsgált terület jórészt a mérsékelten meleg – mérsékelten száraz éghajlattal jellemezhető. 

A napsütés évi összege meghaladja az 1850 órát, a nyári időszakban 750-760, a téliben 180 

napos óra körüli. 

Az évi középhőmérsékletéket 9-10 °C körüli, de könnyen átmelegedő gabbró(bazalt) 

sziklákon a mikroklimatikus hatások fokozottan jelentkeznek. A Laskó- és a Rábca-völgyben 

ennél hűvösebb mezoklimatikus viszonyok is kialakulhatnak. Az őszi időszakokban gyakran 

köd üli meg a völgyeket, míg a napsütötte tetőket süti a nap. A hűvösebb mezo- és 

mikroklímát erősíti az is, hogy a völgyoldalak erdősültek, így a besugárzás is alacsonyabb, 

mint a Bükkalja fátlan, laposabb völgyeiben. Az egerbaktai tőzegmohás láp mikroklimatikus 

viszonyai is felmérésre kerültek. 

Az évi csapadékösszeg 600 mm körüli, de jelentős eltéréseket mutat. Az aszályos években 

jóval 500 mm alatt is lehet, extrém csapadékos években, a 800 mm-t is meghaladhatja. 

 

1.1.2. Vízrajzi adottságok 

 

A tervezési területen állandó vízfolyásnak tekinthető a Laskó-patak és az Örvény-patak. A 

Laskó folyása a tervezési területen megszakad, két részszakaszban is érinti a területet (1,3 

illetve 3,1 kilométer hosszan). Az Örvény-patak folyása nem szakad meg, a nagyjából 

egyenes vonalú felső szakaszt követően, a pétervásárai közutat keresztezve medre erősen 

meanderezik. Míg vízfolyásokat a nyílt területeken keskeny fűz – éger dominálta keskeny 

higrofil erdők kísérik, addig az erdőterületek belsejében zárt erdők között folynak. 

Az ex lege-védettségű egerbaktai Kis- és Nagy-tó (280 méter tszf. m. ill. 290 méter tszf. m.) 

két suvadásos medencében kialakult természetes víztestnek tekinthető, melyek a feltöltődés 

és láposodás különböző stádiumaiban vannak. A Kis-tó egykori tőzegmohás lápi növényzete 

jórészt elpusztult, de az elmúlt évtizedben regenerációs jeleket is megfigyelhetünk (pl. 

Sphagnum-fajok ismételt megjelenése). A Nagy-tó nyílt hínáros víztükörrel rendelkezik, 

melynek hamvas fűzzel benőtt szegélyében már láposodási folyamatok is beindultak. 

A területen két ex lege védettségű forrás ismerünk (Örvény-patak oldalvölgyi-forrás; Alsó 

Dóna-völgyi-forrás /mindkettő Bátor külterületén/), de számos további vízcsurgásos terület 

ismert elsősorban a vízmosásos részeken, különösen ott, ahol eltérő kőzetek találkoznak. 

 

1.1.3. Talajtani adottságok 

 

Az erdővel borított dombhátakon a zonális talajokon belül a barna erdőtalajok az 

egyeduralkodók. A főtípuson belül a még viszonylag érintetlen erdők alatt 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő, míg a völgytalpak fölött a kiirtott és 

mezőgazdasági művelés alá vont egykori erdőterületeken az ABET Raman-féle barna 
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erdőtalajjá (barnaföld) alakult át. Ahol a gabbró (bazalt) kőzet a felszín közelében van ott 

erubáz váztalajok is megjelennek. 

 

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 Agriense flórajárásához 

tartozik. Állatföldrajzi beosztása szerint a Közép-dunai faunakerület, Ősmátra (Matricum) 

faunakörzetének, Börzsöny–Mátra–Bükk vonulat (Eumatricum) faunajárásába sorolható. 

 

A tervezési terület több kistáj érintkezési zónájába esik, így átmenti jellegekkel rendelkezik. 

Ez a folyamatos átmenet észlelhető keleti – nyugati (Bükk – Mátra) és észak – déli grádiens 

(hegylábperem – dombvidék) mentén is. Míg a terület déli tömbjét erdőterületek, elsősorban 

zonális cseres- és gyertyános-tölgyesek alkotják, addig – elsősorban Bátor településhatárban 

– a zárt erdőtömb „felnyílik” és irtásrét eredetű nagy kiterjedésű gyepeket és cserjéseket 

találunk. A változatos életföldrajzi képet színezik a bazalt sziklakibukkanások (pl. Büdös-kő) 

és vízfolyások (Laskó, Örvény-patak, Dóna-völgyi- és a Víz-völgyi patakok). A területen 

található tőzegmohás láp kiemelt természeti értéket jelent. 

 

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. 

 

Élőhely neve 
Á-NÉR 

kódja 

Natura 

2000 

élőhely 

kódja 

Területe 

(ha) 

Aránya 

(%) 

Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és 

tavikákások 
B1a - 2,59 0,10 

Harmatkásás, békabuzogányos, 

pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 
B2 - 0,16 0,01 

Nem zsombékoló magassásrétek B5 - 0,96 0,04 

Tőzegmohás átmeneti lápok és 

tőzegmohalápok 
C23 7140 0,02 0,0009 

Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-

nyirkos szegélynövényzet 
D6 6430 0,28 0,01 

Veres csenkeszes rétek E2  1,85 0,07 

Nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők G3 6190 1,04 0,04 

Köves talajú lejtősztyepek H3a 6240 7,32 0,28 

Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, 

száraz magaskórósok 
H4 6210 59,17 2,25 
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Élőhely neve 
Á-NÉR 

kódja 

Natura 

2000 

élőhely 

kódja 

Területe 

(ha) 

Aránya 

(%) 

Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet I4 8220 0,15 0,01 

Fűzlápok J1a 91E0 0,83 0,03 

Égerligetek J5 91E0 33,65 1,28 

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek K2 91G0 425,97 16,20 

Mészkerülő bükkösök K7a 9110 0,69 0,03 

Mészkerülő gyertyános-tölgyesek K7b 91G0 3,30 0,13 

Mész- és melegkedvelő tölgyesek L1 91H0 36,99 1,41 

Cseres-kocsánytalan tölgyesek L2a 91M0 1550,45 58,96 

Zárt mészkerülő tölgyesek L4a - 41,27 1,57 

Nyílt mészkerülő tölgyesek L4b - 3,13 0,12 

Molyhos tölgyes bokorerdők M1 91H0 1,47 0,06 

Sztyepcserjések M6 40A0 0,03 0,0012 

Sziklai cserjések M7 40A0 0,01 0,0003 

Jellegtelen üde gyepek OB - 20,59 0,78 

Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek OC - 7,99 0,30 

Üde és nedves cserjések P2a - 29,67 1,13 

Galagonyás-kökényes-borókás száraz 

cserjések 
P2b 40A0

2
 166,23 6,32 

Borókásodó szárazgyepek P2bN 5130 5,67 0,22 

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy 

pionír erdők 
RB - 5,42 0,21 

Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők RC - 24,23 0,92 

Őshonos lombos fafajokkal elegyes 

idegenhonos lombos és vegyes erdők 
RDb - 5,05 0,19 

Ültetett akácosok S1 - 136,50 5,19 

Ültetett erdei- és feketefenyvesek S4 - 37,11 1,41 

Egyéb ültetett tájidegen fenyvesek S5 - 12,30 0,47 

Fiatal parlag és ugar T10 - 4,84 0,18 

Telephelyek, roncsterületek és 

hulladéklerakók 
U4 - 1,40 0,05 

Meddőhányók, földdel már befedett 

hulladéklerakók 
U5 - 0,40 0,02 

Nyitott bányafelületek U6 - 0,26 0,01 

Kisvizek U9d - 0,18 0,01 

Láptavak U9Nláp 3160 0,38 0,01 

Tanyák, családi gazdaságok U10 - 0,09 0,0036 

Út- és vasúthálózat U11 - 0,13 0,01 

Összesen   2629,82 100 

 

                                                 
2
 A kategóriához tartozó élőhelyfoltoknak csak egy része tartozik a megjelölt Natura 2000 élőhelytípushoz. 
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1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 

 

Élőhelytípus 

kódja 

Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás 

(A-D) 

5130 Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy 

mészkedvelő gyepekben 

C 

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok C 

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

Carpinus betulusszal 

C 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek C 

40A0* Szubkontinentális peri-pannon cserjések D 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) D 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) 

D 

6240* Szubpannon sztyeppek D 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel D 

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

D 

91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel D 

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák „D” értékkel 

felvételre javasolt 

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 

„D” értékkel 

felvételre javasolt 

9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) „D” értékkel 

felvételre javasolt 

 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelytípusok összefoglalása: 

Natura 2000 élőhely megnevezése Kódja Minősíté

se 

Területe / aránya (a 

2015 évi felmérések 

alapján) 

Borókaformációk (Juniperus communis) 

fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 

5130 C-CCC 5,67 ha / 0,22% 

Tőzegmohás lápok és ingólápok 7140 C-CCC 0,02 ha / 0,0009% 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus betulusszal 

91G0* C-CCC 429,27 ha / 16,32% 

Pannon cseres-tölgyesek 91M0 C-CCC 1550,45 ha / 58,96% 

 

Közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

 

Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 

 

Élőhely kódja: 5130 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület Bátorhoz tartozó részén 

az Örvény-patak mentén sorakozó 

dombokon (Janicsár-far, Tüskés-legelő, 

Pipis-tető, Szónya) négy töviskesekkel és 
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félszáraz gyepekkel mozaikoló állománya 

található meg. 

  

Élőhely területi aránya: 0,22% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 5,67 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Az élőhelyet 40-70%-os záródású, félszáraz gyepekkel mozaikoló boróka (Juniperus 

communis) állományok jellemzik, a kökény (Prunus spinosa), az egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna), a vadkörte (Pyrus pyraster) és a közönséges fagyal (Ligustrum 

vulgare) elsősorban a szegélyekben jelenik meg. A gyepszintet a tollas szálkaperje 

(Brachypodium pinnatum), hegyi fogtekercs (Danthonia alpina), rezgőpázsit (Briza media), 

pusztai csenkesz (Festuca rupicola) mellett a molyhos sás (Carex tomentosa) jellemzi, de 

számos kétszikű faj is megtalálható, mint a zászlós csüdfű (Astragalus onobrychis), vastövű 

imola (Centaurea scabiosa), magyar szegfű (Dianthus pontederae), zöld dárdahere 

(Dorycnium herbaceum), mezei iringó (Eryngium campestre), koloncos legyezőfű 

(Filipendula vulgaris), tejoltó galaj (Galium verum), patkófű (Hippocrepis comosa), mezei 

csormolya (Melampyrum arvense), apácavirág (Nonea pulla), takarmánybaltacím 

(Onobrychis viciifolia), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), hegyi pacsirtafű (Polygala 

vulgaris), csabaíre vérfű (Sanguisorba minor), pázsitos csillaghúr (Stellaria graminea), 

sarlós és hegyi gamandor (Teucrium chamaedrys, T. montanum), magas kakukkfű (Thymus 

pannonicus), hegyi és tarlóhere (Trifolium montanum, T. arvense). Védett fajok közül az 

árlevelű len (Linum tenuifolium) és a bíboros kosbor (Orchis purpurea) fordul elő. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfoltok természetességi állapota 

fele-fele arányban 3-as és 4-es besorolású a 

Seregélyes-féle skála alapján. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A borókás cserjések országos szinten a 

kevésbé gyakori élőhelyek közé tartoznak, 

fennmaradásuk gyakran kezelésfüggő, 

regenerációs képességük elmarad a 

galagonyás-kökényes cserjésekétől. 

Közepesen veszélyeztett élőhelyek. 

  

Veszélyeztető tényezők: A kezelések elmaradásával az élőhelytípus 

záródhat, beerdősülhet (fajösszetétel 

változás, szukcesszió K02.01). A 

szomszédos akácosokból a faj átterjedése 

veszélyeztetheti állományait (I01 

idegenhonos inváziós fajok jelenléte). 

Potenciális veszélyeztető tényezőként 

tartható számon a természetes folyamatok 

vagy emberi tevékenységek következtében 

való leégés (J01.01), amely a borókás 

cserjésekben komoly károkat okozhat, 

valamint a cserjék eltávolítása (A10.01). 
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Tőzegmohás lápok és ingólápok 

 

Élőhely kódja: 7140 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egyetlen előfordulása az egerbaktai Kis-tó 

közepén található, az állományt fűzláp veszi 

körül. 

  

Élőhely területi aránya: 0,0009% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,02 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Az egerbaktai átmeneti tőzegmohaláp a tőzegmohás fűzlápok asszociációjába tartozik 

(Salicetum cinereae – Sphagnetum). Mohaszintjében (jelenleg néhány négyzetméteren) 

100% borítást érnek el a tőzegmoha fajok: rojtos, csónakos és berzedt tőzegmoha 

(Sphagnum fimbriatum, S. palustre, S. squarrosum). Lágyszárúak közül jellemző a villás és 

csőrös sás (Carex pseudocyperus, C. rostrata), gyilkos csomorika (Cicuta virosa), mocsári 

galaj (Galium palustre), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), tőzegpáfrány 

(Thelypteris palustris). A cserjeszintben hamvas fűz (Salix cinerea) borítása a tőzegláp felől 

a szegélyező társulás (Salicetum cinereae) felé haladva növekszik.  

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetközeli állapotú 

(TDO=4). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettsége ritkasága és 

kis kiterjedése miatt is igen magas. A lápban 

(az elmúlt évtizedek kutatásait figyelembe 

véve) degradációs folyamatok figyelhetők 

meg, melynek oka az egyre csökkenő 

vízellátottság. A folyamatot egyes fajok 

kipusztulása (kereklevelű harmatfű /Drosera 

rotundifolia/, tarajos pajzsika /Dryopteris 

cristata/, vékony gyapjúsás /Eriophorum 

gracile/, fürtös lizinka /Lysimachia 

thyrsiflora/, hármaslevelű vidrafű 

/Menyanthes trifoliata/) és a cserje-

/lombszint előretörése egyaránt jelzi. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az élőhelytípus esetében a legjelentősebb 

veszélyeztető tényezőnek az abiotikus 

viszonyokban a klímaváltozás hatására 

bekövetkező változások (M01), ezen belül az 

aszály és csapadékmennyiség csökkenés 

(M01.02) tekinthető, ami a fajok 

állománycsökkenését, kihalását (M02.03) 
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okozhatja. A folyamat hatására bekövetkező 

fajösszetétel változás, szukcesszió (K02.01) 

az élőhely átalakulásához vezethet. 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal 

 

Élőhely kódja: 91G0 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési területen extrazonálisan 

megjelenő élőhely, völgyek mentén, 

lápákban, mellékvölgyekben és az északi 

kitettségű oldalak alsó harmadában találjuk. 

Erodált felszínű, savanyú erdőtalajokon 

fordulnak elő a mészkerülő gyertyános-

tölgyesek (Gyöngyvirág-tető, Apró-ormok, 

Keresztes-völgy és Mély-lápa). 

  

Élőhely területi aránya: 16,32% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 429,27 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A lombszintben uralkodó gyertyán (Carpinus betulus) mellett gyakori elegyfaj a 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a csertölgy (Quercus cerris), jellemző a mezei és 

hegyi juhar (Acer campestre, A. pseudoplatanus), valamint a madárcseresznye (Cerasus 

avium), ritkábban a kislevelű hárs (Tilia cordata). A völgytalpakon egy-egy szép öreg 

kocsányos tölgy (Quercus robur) is megfigyelhető. Az általában alacsony borítású 

cserjeszintben a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a mogyoró (Corylus avellana), a 

fekete bodza (Sambucus nigra) és a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) és a lombszintet 

alkotó fafajok újulata jellemző. A gyepszintben előfordul a podagrafű (Aegopodium 

podagraria), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), erdei szálkaperje (Brachypodium 

sylvaticum), csalánlevelű harangvirág (Campanula trachelium), hagymás fogasír 

(Cardamine bulbifera), bükkös sás (Carex pilosa), gyöngyvirág (Convallaria majalis) erdei 

ebír (Dactylis polygama), erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), sárgaárvacsalán 

(Galeobdolon luteum), pelyhes kenderkefű (Galeopsis pubescens), szagos müge (Galium 

odoratum), borzas repkény (Glechoma hirsuta), közönséges medvetalp (Heracleum 

sphondylium), kakicsvirág (Mycelis muralis), széleslevelű és fürtös salamonpecsét 

(Polygonatum latifolium, P. multiflorum), zöldlevelű tüdőfű (Pulmonaria obscura), erdei 

lórom (Rumex sanguineus), göcsös görvélyfű (Scrophularia nodosa), erdei tisztesfű (Stachys 

sylvatica), cserebükköny (Vicia dumetorum), csodás, illatos és erdei ibolya (Viola mirabilis, 

V. odorata, V. reichenbachiana). A magasabb természetességű állományokban a kapotnyak 

(Asarum europaeum), kónya vicsorgó (Lathraea squamaria), tavaszi lednek (Lathyrus 

vernus), erdei szélfű (Mercurialis perennis), olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea), 

Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides) valamint a védett farkasölő sisakvirág (Aconitum 

vulparia), fehér és piros madársisak (Cephalanthera damasonium, C. rubra), szálkás 

pajzsika (Dryopteris carthusiana), széleslevelű, keskenyajkú és Tallós-nőszőfű (Epipactis 

helleborine, E. neglecta, E. tallosii), kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), turbánliliom 

(Lilium martagon), madárfészek (Neottia nidus-avis), kétlevelű sarkvirág (Platanthera 
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bifolia) is megtalálható. A mészkerülő állományokat többek közt a fehér perjeszittyó (Luzula 

luzuloides) az erdei sédbúza (Deschampsia flexuosa) és az orvosi veronika (Veronica 

officinalis) jelzi. Leromlást, zavarást jelez a kányazsombor (Alliaria petiolata), bódító 

baraboly (Chaerophyllum temulum), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), foltos 

árvacsalán (Lamium maculatum), hamvas szeder (Rubus caesius), tyúkhúr (Stellaria media 

agg.), nagy csalán (Urtica dioica) jelenléte. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Különböző természetességű állományai 

ismertek. Erősen leromlott (TDO=2) 

természetességűek azok elegytelen a fiatal 

gyertyános-tölgyesek (28%), ahol a sűrű 

lombszint alatt aljnövényzet nem található, 

vagy zavarástűrő fajokból áll. Az 

élőhelyfoltok 40%-a közepesen leromlott 

(TDO=3) természetességgel jellemezhető. 

Ezekben az erdőkben az elegyfajok aránya 

alacsony, a gyepszint fajszegény, legfeljebb 

közepesen gazdag. A gyertyános-tölgyesek 

közel harmada (32%) természetközeli 

állapotú (TDO=4), fajkészletük a társulásra 

jellemző fajokból áll, gyepszintjükben 

számos színező elemet (köztük védett 

fajokat) találunk. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen az élőhelytípus 

közepesen veszélyeztett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a vágásos erdőgazdálkodás (B02; 

B02.04) ronthatja állományainak jelenlegi 

állapotát. A túltartott vadállomány az élőhely 

állandó bolygatásával akadályozhatja a 

természetes felújítást, az újulat 

megerősödését. A megbolygatott talajfelszín 

kiindulási pontként szolgál inváziós fajok 

terjedéséhez is (F03.01.01). Szabadidős 

tevékenységek közül a patakvölgyek mentén 

előforduló cross motorozás vagy kvadozás 

(G01.03 motoros járművel végzett 

tevékenység) az előhelyeken előforduló 

védett növényfajok állományaiban 

(pusztulás) és a talajban (erózió, tömörödés, 

szennyeződés) okozhat károkat. Egyes (utak 

menti) állományokban a lakossági szilárd 

hulladék (H05.01) rendszeres kihordása 

figyelhető meg. 
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Pannon cseres-tölgyesek 

 

Élőhely kódja: 91M0 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A táj meghatározó zonális erdőtársulása, a 

tervezési területen a legnagyobb kiterjedést 

elérő élőhelytípus. Mindenhol előfordul, ahol 

az edafikus és klimatikus adottságok 

megfelelnek számára, és ahol termőhelyét 

nem telepítették be tájidegen fafajokkal. 

Állományainak jelentős része Egerbakta 

községhatárában található. 

  

Élőhely területi aránya: 58,96% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 1550,45 hektár (a 2015. évi 

élőhelytérképezés alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A tervezési területen a cseres tölgyesek nagy területet foglalnak el, és igen változatos képet 

mutatnak a talaj kémhatásának és a domborzati viszonyok változatosságának 

eredményeképp. A lombszint uralkodó, legjellemzőbb fajai a csertölgy (Quercus cerris) és a 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), mely inkább a savanyúbb talajokon kerül túlsúlyba. 

Legfőbb elegyfaj a mezei juhar (Acer campestre) és vadkörte (Pyrus pyraster). A 

cserjeszintben a legtöbb erdei cserjefaj megtalálható, gyakoribb a veresgyűrű som (Cornus 

sanguinea), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a csíkos és bibircses kecskerágó 

(Euonymus europaeus E. verrucosus) a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) és a 

gyepűrózsa (Rosa canina). Fafajok közül a cserjeszintben házi berkenye (Sorbus domestica), 

gyertyán (Carpinus betulus) és hársak (Tilia spp.) fordulnak elő. A gyepszintet fű- és 

sásfajok uralják, legjellemzőbbek a felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), 

egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), ligeti perje (Poa nemoralis), erdei szálkaperje 

(Brachypodium sylvaticum), csomós ebír (Dactylis glomerata) hegyi, sárgás és sulymos sás 

(Carex montana, C. michelii, C. spicata). Gyakoriak a különféle here- (Trifolium spp.), 

bükköny- (Vicia spp.) és hölgymál fajok (Hieracium spp.). Sok fényigényes faj jellemző, 

mint például tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), baracklevelű harangvirág 

(Campanula persicifolia), borsfű (Clinopodium vulgare), sárga gyűszűvirág (Digitalis 

grandiflora), magyar repcsény (Erysimum odoratum), bablevelű varjúháj (Hylotelephinum 

telephinum subsp. maximum), feketedő lednek (Lathyrus niger), ibolyás gérbics (Limodorum 

abortivum), bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), bíboros kosbor (Orchis 

purpurea), soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria 

mollissima), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), sarlós gamandor (Teucrium 

chamaedrys). A melegkedvelő tölgyesek felé átmenetet mutatnak az erdei gyöngykölessel 

(Buglossoides purpureocoerulea), nagy ezerjófűvel (Dictamnus albus), pázsitos 

nőszirommal (Iris graminea) és pilisi bükkönnyel (Vicia sparsiflora) tarkított élőhelyfoltok. 

A sztyeprétek beerdősülésével létrejött állományokban utak mentén, nyiladékokban néhol 

még megtalálható a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a gumós macskahere (Phlomis 

tuberosa) és a pusztai meténg (Vinca herbacea) is. Az árnyasabb, üdébb állományokban az 

egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) mellett erdei és fénytelen galaj (Galium sylvaticum, 

G. schultesii), gyöngyvirág (Convallaria majalis) és olocsán csillaghúr (Stellaria holostea) 
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jelenik meg. Az orvosi veronika (Veronica officinalis) és az enyves szegfű (Lychnis viscaria) 

is a savanyúbb talajt jelzi. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Különböző természetességű állományai 

ismertek. Mivel a tervezési terület cseres-

tölgyesei üzemtervezett erdők, így a 

természetesség függ az alkalmazott 

erdőgazdálkodási gyakorlattól és az erdő 

korától is. A térképezés időpontjában az 

állomány 4%-a volt érintett végvágással, itt a 

természetesség a teljesen leromlott (TDO=1) 

kategóriába sorolható (pillanatnyilag Á-NÉR 

szerinti P8-as élőhelyek). Erősen leromlott 

(TDO=2) természetességűek azok a fiatal 

cseres-tölgyesek (25%), ahol a lombszint 

alatt csak zavarástűrő erdei fajokat találunk, 

illetve a tájidegen fajokat (elsősorban erdei 

fenyőt) nagy arányban tartalmazó 

állományok is. Az élőhelyfoltok nagyobb 

része (62%) közepesen leromlott (TDO=3) 

állapotú. Ehhez a természetességi 

kategóriához tartoznak az elegytelen, 

homogén szerkezetű cseres állományok, 

illetve a cser- és kocsánytalan tölgy alkotta 

jellegtelen gyepszintű erdőfoltok. A cseres-

tölgyesek 9%-a természetközeli állapotú 

(TDO=4). Szintén homogén szerkezetű 

erdők, de holtfát, elegyfát tartalmaznak, a 

gyepszint fajkészlete gazdag és a társulásra 

jellemző fajokból áll. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen az élőhelytípus 

közepesen veszélyeztett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Elsősorban a vágásos erdőgazdálkodás (B02) 

és a lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag 

eltávolítása (B02.04) ronthatja 

állományainak jelenlegi állapotát. A 

megbolygatott talajfelszín kiindulási 

pontként szolgál inváziós fajok terjedéséhez 

is (F03.01.01). A jövőben egyre erősödő 

veszélyeztető tényezőként lép fel a telepített 

állományok felől az akác terjedése, és a 

néhol már megjelent bálványfa térhódítása is 

(idegenhonos inváziós fajok jelenléte I01). 
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Közösségi jelentőségű, nem jelölő élőhelytípusok: 

 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 

 

Élőhely kódja: 40A0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Sztyepcserjéseket leginkább tervezési terület 

ÉNy-i részén találunk. Bátor 

községhatárában az Örvény-patak vonalát 

követő dombsorokon fordulnak elő 

töviskesekkel, félszáraz gyepekkel 

mozaikoló állományai (Á-NÉR kód: M6 és 

P2b egy része). A sziklai cserjések (Á-NÉR 

kód: M7) egyetlen térképezési léptéket elérő 

állománya az Örvény-völgy fölé emelkedő 

Pásztor-bérc egyik északias kitettségű 

szikláján található, de kisebb, pár tő fekete 

madárbirs (Cotoneaster niger) alkotta 

bokorcsoport több helyen is előfordul, mint 

például a Nagy-kő, a Tyúk fészek, a Közép-

hegy és a Büdös-kő sziklakibúvásain. 

  

Élőhely területi aránya: 3,06% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 80,52 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A sztyepcserjéseket nagyrészt a parlagi rózsás (Rosa gallica) kökényes-galagonyás cserjések 

képviselik a tervezési területen, a csepleszmeggy (Cerasus fruticosa) előfordulása ritka. A 

cserjeszint borítása 50% körüli, jellemző fajai a parlagi rózsa (Rosa gallica), a kökény 

(Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), ritkábban a boróka 

(Juniperus communis). Jellemző fűféléi a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a tollas 

szálkaperje (Brachypodium pinnatum), a rezgőpázsit (Briza media) és a franciaperje 

(Arrhenatherum elatius), sások közöl a sárgás és molyhos sás (Carex michelii C. tomentosa) 

a leggyakoribb. Lágyszárú szintje sztyep és erdőssztyep fajokban gazdag. Jellemző fajok: 

hólyagos csüdfű (Astragalus cicer), halvány harangvirág (Campanula cervicaria), vastövű, 

imola (Centaurea scabiosa) magyar szegfű (Dianthus pontederae), nagy ezerjófű 

(Dictamnus albus), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), zöld dárdahere 

(Dorycnium herbaceum), csattogó szamóca (Fragaria viridis), tejoltó galaj (Galium verum), 

Szent László-tárnics (Gentiana cruciata), piros gólyaorr (Geranium sanguineum), tarka 

nőszirom (Iris variegata), nagyvirágú és kacstalan lednek (Lathyrus latifolius L. nissolia), 

bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), mezei csormolya (Melampyrum arvense), 

üstökös gyöngyike (Muscari comosum), apácavirág (Nonea pulla), vitéz, bíboros és tarka 

kosbor (Orchis militaris, O. purpurea, O. tridentata), nyúlánk sárma (Ornithogalum 

brevistylum), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), fehér gyíkfű (Prunella laciniata), osztrák 

és mezei zsálya (Salvia austriaca S. pratensis), szarvacskás pitypang (Taraxacum 

laevigatum), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), vajszínű here (Trifolium ochroleucum), magas 

kakukkfű (Thymus pannonicus). 
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A tervezési területen lévő sziklai cserjés állományt a fekete madárbirs (Cotoneaster niger) 

dominanciája jellemzi, pár kökény (Prunus spinosa) galagonya (Crataegus monogyna), 

parlagi- és gyepűrózsa (Rosa gallica, R. canina) egyeddel tarkítva. A cserjék magassága 

eléri a 2 métert. A cserjeszint felnyíló foltjaiban fűfélék közül a cérnatippan (Agrostis 

capillaris), a csomós ebír (Dactylis glomerata) és a sziklai csenkesz (Festuca 

pseudodalmatica), kétszikűek közül a csattogó szamóca (Fragaria viridis), soktérdű 

salamonpecsét (Polygonatum odoratum), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), ragadós 

galaj (Galium aparine), tyúkhúr (Stellaria media agg.), mezei árvácska (Viola arvensis) és 

közönséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria) található meg. A tarka nőszirom (Iris 

variegata) a naposabb részeken, az aranyos fodorka (Asplenium trichomanes) a kőzet 

hasadékaiban fordul elő. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A sztyepcserjések és az élőhelytípushoz 

sorolt galagonya-kökény cserjések 

közepesen leromlott (TDO=3) állapotúak, 

karakterfajokban viszonylag szegények, a 

sziklai cserjések természetessége megfelelő 

(TDO=4). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Erősen veszélyeztetett élőhelytípus. A 

galagonya-kökény cserjések ugyanakkor 

spontán terjedésükkel a gyepek 

fennmaradását is veszélyeztetik, ezért a 

természetvédelmi kezelés célja optimális 

mértékű visszaszorításuk. 

  

Veszélyeztető tényezők: Részben a természetes beerdősülés (K02.01  

fajösszetétel változás, szukcesszió), a 

fajkészlet leromlását jelző elkökényesedés 

(I02 problémát jelentő őshonos fajok) és 

részben az akác terjedése (I01 idegenhonos 

inváziós fajok jelenléte) veszélyezteti 

állományaikat. 

 

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

 

Élőhely kódja: 6190 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Sziklagyepeket a radiolarit, bazalt és 

riolittufa vonulatok sziklakibúvásain 

találunk. Kis kiterjedésű élőhelyfoltjaik 

szórványosan az egész tervezési területen 

megfigyelhetők, gyakran lejtősztyeppekkel 

együtt fordulnak elő. Jelentősebb 

állományait a bátori Nagy-kő, Büdös-kő és 

Közép-hegy, valamint az egerbaktai Szent-

völgyi-kő területén találjuk. 

  

Élőhely területi aránya: 0,04% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 
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Élőhely kiterjedése a területen:  1,04 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A tervezési terület gyér záródású sziklagyepjeire a kétszikűek dominanciája jellemző. 

Leginkább a kiszáradást jól tűrő, fénykedvelő pozsgás növények, mint a gömbös kövirózsa 

(Jovibarba globifera subsp. globifera), rózsás kövirózsa (Sempervivum matricum), deres és 

hatsoros varjúháj (Sedum hispanicum S. sexangulare) valamint a termőhelyi viszonyokhoz 

jól alkalmazkodott kétszikűek, mint a magas kakukkfű (Thymus pannonicus), a szurokszegfű 

(Lychnis viscaria) és a magyar kőhúr (Minuartia frutescens) jellemzik. A sziklalakó 

páfrányok közül az északi, a kövi és az aranyos fodorka (Asplenium septentrionale A. ruta-

muraria, A. trichomanes) található meg. Fűfélék közül a sziklai csenkesz (Festuca 

pseudodalmatica), a magyar perje (Poa scabra) csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), és a 

prémes gyöngyperje (Melica ciliata), hagymás növények közül a cseh tyúktaréj (Gagea 

bohemica), a sárga és a hegyi hagyma (Allium flavum, A. lusitanicum) jellemző. Gyakori a 

pionír- és gyomfajok, mint a terjőke kígyószisz (Echium vulgare), gyapjas penészvirág 

(Filago arvensis), piros kenderkefű (Galeopsis ladanum), valamint az egyéves parlagi 

pereszlény (Acinos arvensis), cingár gombafű (Androsace elongata) és kakukkhomokhúr 

(Arenaria serpyllifolia) megjelenése. További jellemző (részben a sztyeprétekkel közös) 

fajok: kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia), farkaskutyatej (Euphorbia 

cyparissias), magas hölgymál (Hieracium bauhinii), hasznos tarlóvirág (Stachys recta), 

ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfoltok kisebb része (12%-a) 

jellemezhető erősen leromlott (TDO=2) 

állapottal, zavarástűrő növényzettel. Az 

állományok 42%-a közepesen zavart 

(TDO=3), közel fele (46%) természetközeli 

állapotú (TDO=4), ezekben a színező elemek 

aránya jelentős. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az állományok kis kiterjedése és a vadhatás 

intenzitása miatt az élőhelytípus erősen 

veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (túltartott vadállomány 

F03.01.01). Ez alatt elsősorban a területen 

élő magas egyedszámú muflon állomány 

legeléséből, taposásából és trágyázásából 

eredő károsodások értendők.  

 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

 

Élőhely kódja: 6210 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A tervezési terület ÉNy-i részén, az Örvény-

patak vonalát követő dombsorokon, 
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nagyrészt a Pipis-tető és a Kóty-alja dűlők 

területén találhatók állományai. Az 

élőhelyfoltok gyakran kökény-galagonya 

cserjésekkel, néhol akácosokkal érintkeznek. 

  

Élőhely területi aránya: 2,25% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 59,17 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Félszáraz, széleslevelű pázsitfüvek dominanciával jellemezhető irtásrétek, sarjtelep-alkotó és 

magaskórós kétszikűekkel. Uralkodó fűfajuk a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), 

foltokban a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a hegyi fogtekercs (Danthonia alpina), a 

hegyi és a hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa pennata S. tirsa), vagy a leromlást jelző siskanád 

(Calamagrostis epigeios) borítása is jelentős lehet. Az állományalkotó fűfajok közé 

rezgőpázsit (Briza media), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola), sima komócsin (Phleum phleoides), keskenylevelű és réti perje (Poa 

angustifolia, P. pratensis), tavaszi, sárgás és molyhos sás (Carex caryophyllea, C. michelii, 

C. tomentosa) elegyedik. Jellemző kétszikűek: ebfojtó müge (Asperula cynanchica), zászlós 

csüdfű (Astragalus onobrychis), vastövű imola (Centaurea scabiosa), magyar szegfű 

(Dianthus pontederae), zöld dárdahere (Dorycnium herbaceum), mezei iringó (Eryngium 

campestre), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), csattogó szamóca (Fragaria viridis), 

tejoltó galaj (Galium verum), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), kardos 

peremizs (Inula ensifolia), mezei varfű (Knautia arvensis), nagyvirágú lednek (Lathyrus 

latifolius), apácavirág (Nonea pulla), szurokfű (Origanum vulgare), hasznos földitömjén 

(Pimpinella saxifraga), fehér gyíkfű (Prunella laciniata), sokvirágú boglárka (Ranunculus 

polyanthemos), ligeti és mezei zsálya (Salvia nemorosa, S. pratensis), csabaíre vérfű 

(Sanguisorba minor), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), magas kakukkfű (Thymus 

pannonicus), bérci, mezei, hegyi és vajszínű here (Trifolium alpestre, T. campestre, T. 

montanum, T. ochroleucum), mezei árvácska (Viola arvensis), borzas ibolya (Viola hirta). 

Védett fajok közül a tavaszi hérics (Adonis vernalis), Szent László-tárnics (Gentiana 

cruciata), kacstalan lednek (Lathyrus nissolia), árlevelű len (Linum tenuifolium), vitéz, 

bíboros és tarka kosbor (Orchis militaris, O. purpurea, O. tridentata), nagy pacsirtafű 

(Polygala major) fordul elő. Jellemző cserjefajok: kökény (Prunus spinosa), egybibés 

galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa (Rosa canina), vadkörte (Pyrus pyraster), 

boróka (Juniperus communis). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az állományok nagyobb része (63%-a) 

erősen leromlott (TDO=2) állapottal 

jellemezhető. Ezekben a viszonylag kevés 

kétszikű fajt találunk, jellemző a tollas 

szálkaperje (Brachypodium pinnatum) 

dominanciája vagy a siskanád tippan 

(Calamagrostis epigeios) felszaporodása, és 

változó mértékű cserjésedés is tapasztalható. 

Közepesen leromlott állapotú (TDO=3), az 

élőhelyfoltok harmadrésze (34%). Legkisebb 

arányban (3%) a természetközeli 
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állományokat találjuk (TDO=4), ezekben 

fajszám a társulásra jellemző maximum 

közelében van, a színező elemek – köztük 

több orchidea faj – aránya jelentős. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen az élőhelytípus 

közepesen veszélyeztett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Kezelések hiányában termőhelyei 

becserjésedhetnek (természetes élőhely 

átalakulások, fajösszetétel változás, 

szukcesszió K02.01), vagy a siskanád tippan 

(Calamagrostis epigeios) szaporodhat fel 

bennük (I02 problémát jelentő őshonos 

fajok). A gazdálkodás visszaszorulásával 

potenciálisan jelentkezhet az idegenhonos, 

inváziós fafajok (elsősorban akác) 

térhódítása (idegenhonos inváziós fajok 

jelenléte I01). 

 

Szubpannon sztyeppek 

 

Élőhely kódja: 6240* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egyetlen nagyobb összefüggő állománya 

ismert a Les-hely – Elő-hegy – Közép-hegy 

É-D-i irányú gerince mentén, kis kiterjedésű 

élőhelyfoltjai szórványosan az egész 

tervezési területen előfordulnak. Állományai 

cseres, mészkerülő és xerotherm 

tölgyesekkel, sziklagyepekkel, galagonya-

kökény cserjésekkel érintkeznek. 

  

Élőhely területi aránya: 0,28% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 7,32 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Keskenylevelű pázsitfüvek uralta száraz gyeptársulások. Legjellemzőbb fűfajuk a pusztai 

csenkesz (Festuca rupicola), sekélyebb, kövesebb termőrétegen a sziklai csenkesz (Festuca 

pseudodalmatica) és a késeiperje (Cleistogenes serotina) is előfordul. Ritkábban az 

élesmosófű (Chrysopogon gryllus), vagy a bozontos, a csinos és a hosszúlevelű árvalányhaj 

(Stipa dasyphylla, S. pulcherrima, S. tirsa) is domináns szerephez juthat. Kisebb-nagyobb 

borítással a karcsú fényperje (Koeleria cristata), a sima komócsin (Phleum phleoides), a 

keskenylevelű perje (Poa angustifolia) valamint a korai és sárgás sás (Carex praecox, C. 

michelii) általánosan elterjedtek. Gyomosodást jelez a deres tarackbúza (Elymus hispidus) 

felszaporodása. A természetesebb állományokban a fűfajok mellett számos egy- és kétszikű 
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fajt találunk: mezei cickafark (Achillea collina), festő pipitér (Anthemis tinctora), ebfojtó 

müge (Asperula cynanchica), kereklevelű harangvirág (Campanula rotundifolia) réti 

madárhúr (Cerastium vulgare), magyar szegfű (Dianthus pontederae), farkaskutyatej 

(Euphorbia cyparissias), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), csattogó szamóca 

(Fragaria viridis), szürke galaj (Galium glaucum), piros gólyaorr (Geranium sanguineum), 

magas hölgymál (Hieracium bauhinii), borzas peremizs (Inula hirta), rekettyelevelű 

gyújtoványfű (Linaria genistifolia), bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), 

szurokszegfű (Lychnis viscaria), üstökös gyöngyike (Muscari comosum), ezüst pimpó 

(Potentilla argentea), macskafarkú veronika (Pseudolysimachion spicatum), ligeti zsálya 

(Salvia nemorosa), hasznos tarlóvirág (Stachys recta), sarlós gamandor (Teucrium 

chamaedrys), magas kakukkfű (Thymus pannonicus), mezei és tarlóhere (Trifolium 

campestre, T. arvense), osztrák ökörfarkkóró (Verbascum chaixii subsp. austriacum), mezei 

árvácska (Viola arvensis), valamint a védett tarka nőszirom (Iris variegata), fekete és 

leánykökörcsin (Pulsatilla nigricans P. grandis) és Janka-tarsóka (Thlaspi jankae). Az 

Orosz-váron és a Pásztor-bércen a téglaszínű lednek (Lathyrus sphaericus) is megtalálható. 

Egyes állományokat olyan mértékben érint a vadállomány kártétele, hogy foltokban a parlagi 

pipitér (Anthemis arvensis), a parlagi pereszlény (Acinos arvensis), a terjőkekígyószisz 

(Echium vulgare), az egynyári szikárka (Scleranthus annuus) és a juhsóska (Rumex 

acetosella) uralkodik bennük. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az állományok túlnyomó része (85%-a) 

közepesen leromlott (TDO=3) állapotú. 

Erősen leromlott állapottal (TDO=2), és a 

gyomjellegű fajok tömeges jelenlétével 

jellemezhető az élőhelyfoltok tizedrésze 

(10%). Legkisebb arányban (5%) a 

szerkezetileg épp, több színező elemet is 

tartalmazó természetközeli állományokat 

(TDO=4) találjuk. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az állományok kis kiterjedése és a vadhatás 

intenzitása miatt az élőhelytípus erősen 

veszélyeztetett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Egyik legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (túltartott vadállomány; 

F03.01.01). Ez alatt elsősorban a területen 

élő magas egyedszámú muflon állomány 

legeléséből, taposásából és trágyázásából 

eredő károk értendők. Kezelések hiányában 

termőhelyei záródhatnak (természetes 

élőhely átalakulások, fajösszetétel változás, 

szukcesszió; K02.01). Mivel állományai 

üzemtervezett erdőterületek és fásítások 

szomszédságában találhatók, így az erdészeti 

tevékenységek, különösen a készletezés, 

faanyagmozgatás a vegetációs időszakban 

veszélyeztető tényezőként léphet fel 

(nevelővágások és egyéb tisztítások; 

B02.02).  
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A gazdálkodás visszaszorulásával 

potenciálisan jelentkezhet az idegenhonos, 

inváziós fafajok (elsősorban akác, bálványfa) 

térhódítása (idegenhonos inváziós fajok 

jelenléte I01). 

 

Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 

 

Élőhely kódja: 8220 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Az élőhely egyetlen térképezési léptéket 

elérő előfordulása Egerbakta 

községhatárában az Örvény-völgy fölé 

emelkedő Pásztor-bércen található. 

  

Élőhely területi aránya: 0,01% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,15 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A sziklafal felszínét vastag mohapárna borítja. Páfrányok közül jellemző az északi és az 

aranyos fodorka (Asplenium septentrionale A. trichomanes), a hölgypáfrány (Athyrium filix-

femina) és a közönséges édesgyökerűpáfrány (Polypodium vulgare). Az arra alkalmas 

helyeken vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), fekete madárbirs (Cotoneaster niger), 

bablevelű varjúháj (Hylotelephinum telephinum subsp. maximum), kikeleti hóvirág 

(Galanthus nivalis), szőrös kenderkefű (Galeopsis speciosa), turbánliliom (Lilium 

martagon), erdei csitri (Moehringia trinervia), kakicsvirág (Mycelis muralis), enyves szegfű 

(Lychnis viscaria), ligeti perje (Poa nemoralis), olocsán csillaghúr (Stellaria holostea) 

telepedtek meg. A kevésbé meredek részeken egy-egy mezei és hegyi juhar (Acer campestre 

A. pseudoplatanus), valamint mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata) is megkapaszkodik. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az előhely természetközeli állapotú 

(TDO=4). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely nehezen megközelíthető 

sziklafelszínen alakult ki, ezért 

veszélyeztetettsége alacsony mértékű. 

  

Veszélyeztető tényezők: Veszélyeztető tényezői minimális 

jelentőségűek, vagy nem ismertek. 

 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

Élőhely kódja: 91E0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Az élőhelytípushoz két eltérő jellegű higrofil 



67 

 

társulás tartozik: a fűzlápok a Baktai-tó (Kis-

tó) és Nagy-tó körül találhatók, míg az 

égerligetek a Laskó- és Örvény-patak 

völgyeiben, valamint a Tó-völgyben, a 

Kakas-völgyben és a Víz-völgyben 

fordulnak elő. 

  

Élőhely területi aránya: 1,31% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 34,48 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A fűzlápok viszonylag fajszegénynek mondhatók, a cserjeszintet a hamvas fűz (Salix 

cinerea) uralja. A víz felszínén nagy mennyiségben apró békalencse (Lemna minor) lebeg. 

Gyepszintjében a vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), a villás sás (Carex pseudocyperus), 

a gyilkos csomorika (Cicuta virosa), a négyélű füzike (Epilobium tetragonum), a mocsári 

galaj (Galium palustre), a vízi harmatkása (Glyceria maxima) és a közönséges lizinka 

(Lysimachia vulgaris), harasztok közül a hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), a szálkás 

pajzsika (Dryopteris carthusiana), a hegyi pajzsika (Dryopteris expansa) és a tőzegpáfrány 

(Thelypteris palustris) fordul elő. Leromlást jelez a nagy csalán (Urtica dioica), borsos 

keserűfű (Persicaria hydropiper), sövénykeserűfű (Fallopia dumetorum), békaszittyó 

(Juncus effusus), keserű csucsor (Solanum dulcamara) és a torzsika boglárka (Ranunculus 

sceleratus) jelenléte. 

Patakok mentén találjuk a podagrafüves égerligeteket (Aegopodio-Alnetum) és füzeseket, 

melyek az előbbi társulás konszociációjaként határozhatók meg. Az égerligetekben a 

domináns enyves éger (Alnus glutinosa) mellett a gyertyán (Carpinus betulus), a fehér és 

törékeny-fűz (Salix alba, S. fragilis) kisebb egyedszámban kis és nagylevelű hárs (Tilia 

cordata, T. platyphyllos) mezei és hegyi juhar (Acer campestre, A. pseudoplatanus), 

vadalma (Malus sylvestris), rezgő nyár (Populus tremula) és a mezei szil (Ulmus minor) 

előfordulása jellemző. A füzesekben a fehér fűz (Salix alba) veszi át a domináns szerepet, 

mellette a törékeny fűz (S. fragilis), a mezei, a korai, a hegyi és a tatárjuhar (Acer campestre, 

A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. tataricum), valamint a fehér és a rezgő nyár (Populus 

alba, P. tremula) található meg. A cserjeszint borítása változó (5-40%), jellemző faja a 

versgyűrű som (Cornus sanguinea), az európai mogyoró (Corylus avellana), az egybibés 

galagonya (Crataegus monogyna), a csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), a 

közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a varjútövis-benge (Rhamnus catharticus), a 

kecskefűz (Salix caprea), a fekete bodza (Sambucus nigra), a kányabangita (Viburnum 

opulus), ritkábban az ükörkelonc (Lonicera xylosteum) is előfordul. A gyepszint szintén 

változó záródást mutat. A fáciesképző podagrafű (Aegopodium podagraria) mellett gyakori 

faj a hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), 

csalánlevelű harangvirág (Campanula trachelium), virágrúgó kakukktorma (Cardamine 

impatiens), fodros bogáncs (Carduus crispus), erdei sás (Carex sylvatica), fűszeres és bódító 

baraboly (Chaerophyllum aromaticum, C. temulum), erdei varázslófű (Circaea lutetiana), 

mezei keresztfű (Cruciata laevipes), erdei ebír (Dactylis polygama), erdei pajzsika 

(Dryopteris filix-mas), erdei füzike (Epilobium montanum), sédkender (Eupatorium 

cannabinum), óriás csenkesz (Festuca gigantea), sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum), 

pelyhes és szőrös kenderkefű (Galeopsis pubescens, G. speciosa), nehézszagú gólyaorr 

(Geranium robertianum), borzas repkény (Glechoma hirsuta), közönséges medvetalp 
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(Heracleum sphondylium), vízi peszérce (Lycopus europaeus), pénzlevelű lizinka 

(Lysimachia nummularia), erdei csitri (Moehringia trinervia), kakicsvirág (Mycelis muralis), 

mocsári nefelejcs (Myosotis scorpioides), borsos keserűfű (Persicaria hydropiper), 

széleslevelű és fürtös salamonpecsét (Polygonatum latifolium, P. multiflorum), zöldlevelű 

tüdőfű (Pulmonaria obscura), kúszó boglárka (Ranunculus repens), hamvas szeder (Rubus 

caesius), erdei lórom (Rumex sanguineus), enyves zsálya (Salvia glutinosa), göcsös és 

szárnyas görvélyfű (Scrophularia nodosa S. umbrosa), magas zsombor (Sisymbrium 

strictissimum), keserű csucsor (Solanum dulcamara), erdei tisztesfű (Stachys sylvatica), 

kövér tyúkhúr (Stellaria neglecta), martilapu (Tussilago farfara), csodás, illatos és erdei 

ibolya (Viola mirabilis, V. odorata, V. reichenbachiana). A magasabb természetességű 

állományokban a kapotnyak (Asarum europaeum), keskenylevelű békakorsó (Berula erecta), 

ritkás sás (Carex remota), szegfűbogyó (Cucubalus baccifer), erdei fejvirág (Dipsacus 

pilosus), fodros gólyaorr (Geranium phaeum), kónya vicsorgó (Lathraea squamaria), erdei 

szélfű (Mercurialis perennis), fenyőspárga (Monotropa hypopitys), erdei madársóska (Oxalis 

acetosella), vörös acsalapu (Petasites hybridus), gyapjas boglárka (Ranunculus 

lanuginosus), magas csukóka (Scutellaria altissima), olocsáncsillaghúr (Stellaria holostea) 

és a védett gyepes sás (Carex cespitosa), szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), elbai és 

Tallós-nőszőfű (Epipactis albensis, E. tallosii), kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) is 

előfordul. Zavarástűrő és leromlást jelző fajok: mérges ádáz (Aethusa cynapium), indás ínfű 

(Ajuga reptans), kányazsombor (Alliaria petiolata), fekete földitök (Bryonia alba), vérehulló 

fecskefű (Chelidonium majus), hegyeslevelű és pokolvar-libatop (Chenopodium 

polyspermum C. hybridum), mezei zsurló (Equisetum arvense), ragadós galaj (Galium 

aparine), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), deres szittyó (Juncus inflexus), foltos 

árvacsalán (Lamium maculatum), bojtorjánsaláta (Lapsana communis), vízicsillaghúr 

(Myosoton aquaticum), fekete csucsor (Solanum nigrum), nagy csalán (Urtica dioica), 

valamint az inváziós kanadai és magas aranyvessző (Solidago canadensis S. gigantea). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A tervezési területen a fűzlápok 

természetessége megfelelő (TDO=4), az 

égerligetek természetességi – degradáltsági 

állapota széles skálán mozog. A természetes 

állapot nagy részükben (58%) közepesen 

leromlott (TDO=3), erősen leromlott 

(TDO=2) az élőhelyfoltok ötödében (20%), 

22 százalékuk pedig természetközeli 

állapotú.  

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen az élőhelytípus 

közepesen veszélyeztett. 

  

Veszélyeztető tényezők: A vágásos erdőgazdálkodás (B02) ronthatja 

állományainak jelenlegi állapotát. 

Szabadidős tevékenységek közül a 

patakvölgyek mentén előforduló cross 

motorozás vagy kvadozás (G01.03 motoros 

járművel végzett tevékenység) az 

előhelyeken előforduló védett növényfajok 

állományaiban (pusztulás) és a talajban 

(erózió, tömörödés, szennyeződés) okozhat 

károkat. Egyes (utak menti) állományokban 
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a lakossági szilárd hulladék (H05.01) 

rendszeres kihordása figyelhető meg. A 

szemét gyakran a patakmedrekbe is bekerül. 

A Laskó-patakban ismeretlen forrásból 

érkező, habosodást okozó szennyezés 

időszakosan előfordul (H01.03 egyéb 

pontszerű felszíni vízszennyezés), és vízhez 

kötődő fajokat, valamint a patak ökológiai 

egyensúlyát veszélyezteti. 

 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

 

Élőhely kódja: 91H0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A melegkedvelő tölgyesek élőhelyfoltjai a 

délies kitettségű hegyoldalak cseres tölgyes 

erdei közé ékelődve jelennek meg, a 

legmelegebb mezoklimatikus adottságú 

lejtőkön és hegyormokon. Szép állományait 

találjuk a Puszta-falu, a Gyöngyvirág-kert, a 

Gyöngyvirág-tető, a Mészkemence-árnyék, a 

Tó-hegy, a Nagy-lapos, a Nagy-fertő, a 

Reszél-tető és az Orosz-vár területén, utóbbi 

magában foglal egy molyhos tölgyes 

bokorerdő foltot is.  

  

Élőhely területi aránya: 1,41% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 36,99 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A lombkoronaszintben a molyhos tölgy (Quercus pubescens) a legjellemzőbb, de előfordul 

benne a csertölgy (Quercus cerris) és kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) is. 

Elegyfajokként a mezei és tatárjuhar (Acer campestre A. tataricum) említhető, melyek 

gyakran csak a második lombszintig nőnek fel. A cserjeszint általában fejlett, bibircses 

kecskerágó (Euonymus verrucosus), pukkantó dudafürt (Colutea arborescens), húsos és 

veresgyűrű som (Cornus mas C. sanguinea), vadkörte (Pyrus pyraster), egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), kökény (Prunus spinosa) 

mellett a kerti berkenye (Sorbus domestica) fiatal egyedei alkotják. A gyepszintben 

tömegesek a füvek és sások, mint a tollas és erdei szálkaperje (Brachypodium pinnatum B. 

sylvaticum), csomós ebír (Dactylis glomerata), sárgás sás (Carex michelii). Jellemzőek a 

fény és melegigényes fajok; erdei gyöngyköles (Buglossoides purpureocoerulea), nagy 

ezerjófű (Dictamnus albus), sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), kislevelű nőszőfű 

(Epipactis microphylla), pázsitos és tarka nőszirom (Iris graminea I. variegata), bablevelű 

varjúháj (Hylotelephinum telephinum subsp. maximum), bíboros kosbor (Orchis purpurea), 

szarvas kocsord (Peucedanum cervaria), soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum), 

bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), 

sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), pilisi bükköny (Vicia sparsiflora), közönséges 
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méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria). A felnyíló foltokban vagy szegélyekben 

megjelennek a csenkeszek (Festuca spp.), a borsfű (Clinopodium vulgare), a rekettyelevelű 

gyújtoványfű (Linaria genistifolia), a hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), a hasznos 

tarlóvirág (Stachys recta) és a peremizs fajok (Inula spp.). Gyakoriak az általános erdei 

fajok, mint az erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), kakicsvirág (Mycelis muralis), 

széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), a 

zártabb, árnyasabb részeken pedig az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) és az olocsán 

csillaghúr (Stellaria holostea) jelenik meg. A zavarástűrő elemek megjelenése – közönséges 

ínfű (Ajuga genevensis), kányazsombor (Alliaria petiolata), bódító baraboly (Chaerophyllum 

temulum), bojtorjános tüskemag (Torilis japonica), tyúkhúr (Stellaria media agg.) – 

általában a túlszaporodott muflon állomány hatását jelzi. 

A molyhos tölgyes bokorerdők fő jellegzetessége a mozaikosság. Az alacsony növésű fák 

záródó lombszintet nem, inkább kisebb-nagyobb facsoportokat alkotnak, melyek közt száraz 

gyepeket találunk. Fajkészletük a melegkedvelő tölgyesekéhez hasonló, de arányaiban más, 

több gyepekre jellemző fajt tartalmaz. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A melegkedvelő tölgyesek túlnyomó részt 

(72%) természetközeli állapotúak (TDO=4), 

a fajszám a társulásra jellemző maximum 

közelében van, a színező elemek aránya 

jelentős. Az állomány 25%-a közepes 

leromlást (TDO=3), 3%-a erős leromlást 

(TDO=2) mutat, a társulásra jellemző 

molyhos tölgy (Quercus pubescens) is csak 

szórványosan fordul elő bennük. A molyhos 

tölgyes bokorerdők orosz-vári állománya 

(75%) természetközeli állapotú (TDO=4), a 

Janicsár-far dűlőben található élőhelyfolt 

közepes mértékben leromlott (TDO=3). 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen mérsékelten 

veszélyezetetett élőhelytípus. 

  

Veszélyeztető tényezők: Leginkább a vadak károkozása (túltartott 

vadállomány; F03.01.01) figyelhető meg. A 

területen élő magas egyedszámú muflon 

állomány kedvelt tartózkodási helye. 

 

Nem jelölő közösségi jelentőségű értéknek javasolt élőhelytípusok: 

 

Természetes disztróf tavak és tavacskák  

 

Élőhely kódja: 3160 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Az élőhely egyetlen előfordulása a tervezési 

területen az egerbaktai Nagy-tó. 

  

Élőhely területi aránya: 0,01% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 
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Élőhely kiterjedése a területen: 0,38 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Szerves anyagokban szegény, huminsavakban gazdag, hínárnövényzet nélküli állóvíz. A 

láptó parti zónájában egy viszonylag keskeny és fajszegény, tőzeget nem képző nádas, 

körülötte pedig zárt fűzcserjés található. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely közepesen leromlott (TDO=3) 

állapotú.  

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Mint minden – relatíve kisméretű – vizes 

élőhelytípusnak a veszélyeztetettsége magas. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az élőhelytípus esetében a legjelentősebb 

veszélyeztető tényezőnek az abiotikus 

viszonyokban a klímaváltozás hatására 

bekövetkező változások (M01), ezen belül az 

aszály és csapadékmennyiség csökkenés 

(M01.02) tekinthető. 

 

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

 

Élőhely kódja: 6430 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Négy élőhelyfoltja került térképezésre a 

tervezési terület. Egyéb higrofil 

élőhelymozaikokhoz (ligeterdők, üde 

cserjések, magassásosok) illeszkedve fordul 

elő a bátori Víz-völgyben és Pap-réten, 

illetve egyetlen élőhelyfolttal reprezentálva 

az egerbaktai Kovács-völgyben. 

  

Élőhely területi aránya: 0,01% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,28 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Magas növésű kétszikűek által uralt üde élőhelyek. Fűfélék közül a fehér tippan (Agrostis 

stolonifera), a sovány és a réti perje (Poa trivialis, P. pratensis), a borzas és a mocsári sás 

(Carex hirta, C. acutiformis,) és az erdeikáka (Scirpus sylvaticus) fordul élő. Jellemző 

kétszikűek: podagrafű (Aegopodium podagraria), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), 

erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), bakfű (Betonica officinalis), mocsári gólyahír (Caltha 

palustris), fodros bogáncs (Carduus crispus), fűszeres és csemege baraboly (Chaerophyllum 

aromaticum, C. bulbosum), szegfűbogyó (Cucubalus baccifer), erdei fejvirág (Dipsacus 

pilosus) és héjakút mácsonya (D. laciniatus), borzas füzike (Epilobium hirsutum), sédkender 
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(Eupatorium cannabinum), mocsári kutyatej (Euphorbia palustris), szőrös kenderkefű 

(Galeopsis speciosa), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), réti és vesszős füzény 

(Lythrum salicaria, L. virgatum), lómenta (Mentha longifolia), pasztinák (Pastinaca sativa), 

mocsári tisztesfű (Stachys palustris), fekete nadálytő (Symphytum officinale), gilisztaűző 

varádics (Tanacetum vulgare), sárga és fényes borkóró (Thalictrum flavum, T. lucidum), 

orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis). Szórványosan előforduló jellemző védett 

növényfajai az örménygyökér (Inula helenium), a hosszúlevelű veronika 

(Pseudolysimachion longifolium), és a mocsári csorbóka (Sonchus palustris). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfoltok természetközeli (TDO=4) 

állapotúak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettsége alacsony 

mértékű a tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Veszélyeztető tényezői közül egyértelműen a 

szukcesszionális változások (a növényzet 

szegélyesedését követően beerdősülhet) 

(K02.01), a kiszáradás (M01) és a vad által 

okozott taposás és kifekvés (elsősorban 

vaddisznó) (F03.01.01) jelentősek. Egyes 

foltjaik az inváziós növények térhódításának 

is ki vannak téve (elsősorban aranyvessző 

fajok /Solidago spp./ és Laskó mentén 

terjedő japánkeserűfű /Fallopia x bohemica/) 

(I01). 

 

 

Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)  

 

Élőhely kódja: 9110 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egyetlen állománya a Szénkő-völgy 

oldalában került térképezésre.  

  

Élőhely területi aránya: 0,03% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,69 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Az állomány a völgyoldal egy meredek, északias kitettségű részén, erodált, savanyú talajon 

található. A lombszintben uralkodik a bükk (Fagus sylvatica), szálanként a kocsánytalan 

tölgy (Quercus petraea) is megtalálható. Cserjeszint nem jellemző, néhol borostyán (Hedera 

helix) kúszik a fatörzseken. A gyepszintben az acidofrekvens fehér perjeszittyó (Luzula 

luzuloides), erdei nádtippan (Calamagrostis arundinacea), erdei sédbúza (Deschampsia 

flexuosa) és orvosi veronika (Veronica officinalis) mellett jellemző az erdei galaj (Galium 

sylvaticum), a hegyi orbáncfű (Hypericum montanum) és az ösztörűs veronika (Veronica 
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chamaedrys). Üde erdei fajok közül a bükkös sás (Carex pilosa), hagymás fogasír 

(Cardamine bulbifera), ligeti kakukktorma (Cardamine flexuosa), kányaharangvirág 

(Campanula rapunculoides), és a védett madárfészek (Neottia nidus-avis) fordul elő. 

Megfigyelhető még az általánosan elterjedt erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum) és borzas 

repkény (Glechoma hirsuta), a kisebb záródáshiányokban pedig a baracklevelű harangvirág 

(Campanula persicifolia), a sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora) és a közönséges 

orbáncfű (Hypericum perforatum). A gyepszintet néhol nyílt talajfelszín, kőzet-, vagy 

mohaborítás váltja fel. A köves, mohás felszíneken gyakran jelenik meg a közönséges 

édesgyökerűpáfrány (Polypodium vulgare) is. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhely természetközeli (TDO=4) 

állapotú. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettsége alacsony 

mértékű. 

  

Veszélyeztető tényezők: Veszélyeztető tényezői minimális 

jelentőségűek, vagy nem ismertek. 

 

1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok 

 

Irányelv melléklete Faj név Populáció (A-D) 

II., IV. leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) D 

II., IV. Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) D 

 

Közösségi jelentőségű, nem jelölő növényfajok: 

 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)   

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Bátor külterületén a Kardics – Pusztafalu – 

Mátyus-bérc vonulaton, Egerbaktáén a 

Gyöngyvirág-tetőn észleltük a fajt, összesen 

négy jelentősebb foltban, szilikát 

sziklagyepeken, egy esetben lejtősztyeppen. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 150 

(minimum) – 150 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015-as fajfelmérés alapján a korábbi 

pontosított adatot javasolt fenntartani. A 

becsült állománynagyság a területen 150 tő. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Nincs változás a korábbi adatokhoz képest. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A tervezési területen a faj által preferált 

élőhelyek (sziklagyepek, lejtősztyepprétek) 
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aránya kicsi, mindössze 0,3%. Az 

élőhelyfoltok többsége kis kiterjedésű, 

közepesen leromlott (TDO=3) állapotú. Ezek 

alapján a faj veszélyezettsége a tervezési 

területen magas, ugyanakkor pár kilométeren 

belül (Hevesaranyos, Egerbocs külterületén) 

jelentős, nagy egyedszámú állományai 

ismertek. 

  

Veszélyeztető tényezők: Egyik legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (túltartott vadállomány; 

F03.01.01). Ez alatt elsősorban a területen 

élő magas egyedszámú muflon állomány 

legeléséből, taposásából és trágyázásából 

eredő károk értendők (K04.05 növényevők 

általi károkozás). Kezelések hiányában 

termőhelyei záródhatnak (természetes 

élőhely átalakulások, fajösszetétel változás, 

szukcesszió; K02.01). Cserjések alatti 

fennmaradása kétes, lévén fényigényes, 

pusztai növényfaj. Mivel a faj állományai 

üzemtervezett erdőterületek és fásítások 

szomszédságában találhatók, így az erdészeti 

tevékenységek, különösen a készletezés, 

faanyagmozgatás a vegetációs időszakban 

veszélyeztető tényezőként léphet fel 

(nevelővágások és egyéb tisztítások B02.02).  

A gazdálkodás visszaszorulásával 

potenciálisan jelentkezhet az idegenhonos, 

inváziós fafajok (elsősorban akác) 

térhódítása (idegenhonos inváziós fajok 

jelenléte I01). 

 

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)   

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Leginkább a Laskó-patak völgye mentén 

húzódó dombtetőkön (Kardics, 

Gyöngyvirág-kert, Gyöngyvirág-tető, Nagy-

fertő, Orosz-vár, Reszél-tető) észleltük a fajt, 

összesen 14 jelentősebb foltban, cseres-, 

melegkedvelő- vagy mészkerülő tölgyesek 

által körbezárt lejtősztyeppeken, egy-egy 

esetben szilikát sziklagyepben és galagonya-

kökény cserjés alatt. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 300 

(minimum) – 300 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen.  
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Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015. évi fajfelmérés alapján javasolt, az 

adatlapon szereplő értéket növelni. Az új 

becsült állománynagyság a területen 300-500 

tő (minimum – maximum). 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A 2015. évi terepi adatgyűjtés során eddig 

felméretlen állományok kerültek elő. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A tervezési területen a faj által preferált 

élőhelyek (lejtősztyepprétek, sziklagyepek) 

aránya kicsi, mindössze 0,3%. Az 

élőhelyfoltok többsége kis kiterjedésű, 

közepesen leromlott (TDO=3) állapotú, a faj 

~1/3 részükben található meg. Ezek alapján a 

faj veszélyezettsége a tervezési területen 

magas, ugyanakkor pár kilométeren belül 

(Eger és Szarvaskő külterületén) jelentős, 

nagy egyedszámú állományai ismertek. 

  

Veszélyeztető tényezők: Egyik legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (túltartott vadállomány) 

F03.01.01. Ez alatt elsősorban a területen élő 

magas egyedszámú muflon állomány 

legeléséből, taposásából és trágyázásából 

eredő károk értendők (K04.05 növényevők 

általi károkozás). Kezelések hiányában 

termőhelyei záródhatnak (természetes 

élőhely átalakulások, fajösszetétel változás, 

szukcesszió K02.01), igaz a cserjések alatt is 

hosszú távon fenn tud maradni (valószínűleg 

vegetatív úton is tud szaporodni). Mivel a faj 

állományai üzemtervezett erdőterületek és 

fásítások szomszédságában találhatók, így az 

erdészeti tevékenységek, különösen a 

készletezés, faanyagmozgatás a vegetációs 

időszakban veszélyeztető tényezőként léphet 

fel (nevelővágások és egyéb tisztítások 

B02.02). A gazdálkodás visszaszorulásával 

potenciálisan jelentkezhet az idegenhonos, 

inváziós fafajok (elsősorban akác, bálványfa) 

térhódítása (idegenhonos inváziós fajok 

jelenléte I01). 

 

 

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

Irányelv 

melléklete 

Faj név Populáció (A-D) 

II., IV. magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) C 
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II., IV. díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) „C” minősítéssel 

jelölő értéknek 

javasolt 

II., IV. nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) D 

II. nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) D 

II., IV. nagy tűzlepke (Lycaena dispar) D 

II., IV. tompa folyamkagyló (Unio crassus) D 

II., IV. vöröshasú unka (Bombina bombina) D 

II., IV. skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) „D” értékkel 

felvételre javasolt 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: 

 

magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület idősebb (60 év feletti) 

cseres-tölgyeseiben fordul elő a faj (pl. az 

alábbi dűlőkben: Egerbakta: Köves-bérc, 

Nagy-Lápolna-oldal, Rábca-völgy felső 

része; Bátor: Apró-ormok, Gyöngyvirág-

tető). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): 1.000 – 10.000 egyed (minimum / 

maximum) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 1.000 – 10.000 egyed (minimum / 

maximum) 

A faj 2014-ben került fel a jelölő fajok 

listájára. Az azóta eltelt rövid időszakban a 

faj élőhelyeinek állapotában nem történt 

jelentős változás, így feltételezhetően a faj 

állománynagysága sem változott 

számottevően. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 

Feltételezhető, hogy az állománynagyság az 

elmúlt két évben nem változott 

számottevően. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettségét az 

erdőgazdálkodás módja határozza meg. A 

refúgiumterületek megfelelő hálózatával 

biztosítható a mostani – stabilnak tekinthető 

– állomány hosszú távú fennmaradása. 

Ebben az esetben a faj veszélyeztetettsége 

alacsony a tervezési területen. A 
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refúgiumterületek hiányával és az idős (90 

év fölötti) cseres erdőállományok területének 

csökkenésével a faj veszélyeztetettsége 

jelentősen megnő (legalább közepes szintű). 

  

Veszélyeztető tényezők: Legfőbb veszélyeztető tényezője az 

erdőgazdálkodás (B02). A cseres-tölgyesek 

vágásos üzemmódban történő kezelése az 

élőhelyét adó erdőállományok élőhelyi 

értékét nagymértékben ronthatja. A cser 

elegyes erdők letermelésével (FVB, FVV) a 

faj tervezési területen belüli állománya 

jelentősen csökkenhet. Az akác terjedése 

hosszabb távon szintén veszélyezteti a fajt 

(I01). 

 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű állatfajok: 

 

díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Völgytalpi, gyepekkel érintkező erdők 

szegélyei mentén fordul elő a faj. A tervezési 

területen három állománya vált ismertté a 

célirányos felmérések során: Dóna-völgy, 

Víz-völgy (Bátor); Tó-völgy (Egerbakta). 

  

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

  

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

Az eddig ismert három populáció 

összegyedszáma százas nagyságrendű. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitorozási adatokkal még nem 

rendelkezünk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége magas. Az 

élőhelyeit jelentő gyeppel érintkező 

erdőszegélyeket egyrészt a gyepek 

felhagyása miatt jelentkező cserjésedés-

erdősödés és egyes inváziós lágyszárúak (pl. 

Solidago spp.) térhódítása veszélyezteti, 

másrészt pedig a vágásos üzemmódú 

erdőgazdálkodás. Ezen felül a faj 

populációdinamikájára jellemző, hogy a 

populációk egyedszáma évenként erősen 
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fluktuál, ezért a faj fokozottabban érzékeny 

az élőhelyeit érő negatív hatásokra. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legjelentősebb veszélyeztető tényezők a 

vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás (B02) 

és a gyephasználat hiánya (A03.03, A04.03). 

 

 

Közösségi jelentőségű nem jelölő állatfajok: 

 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj elszórtan, a terület adottságaihoz képest 

nem túl nagy egyedszámban, de 

megtalálható a középkorúnál idősebb, 

lehetőség szerint kocsánytalan, vagy 

kocsányos tölgyelegyes állományokban. A 

jellemzően homogén cseres állományokban 

nem találtuk egyedeit. Jelentősebb 

előfordulásokat jelentenek a délies, kitett 

meleg oldalak (itt molyhos tölgyben is él), a 

kocsánytalan tölgyes hagyásfacsoportok, 

illetve a mezofilabb termőhelyeken az igen 

nagyméretű idős kocsányos tölgy hagyásfák. 

A bejárások során egyedeit és életnyomait 

(rágáskép, röpnyílás) találtuk az alábbi 

területrészeken: Bátor: Kardics, Puszta-falu, 

Tyúk-fészek, Apró-ormok, Nagy fertő; 

Egerbakta: Sóbánya-bérc, Baktai-tó, Tar-kő, 

Köves-bérc, Pásztor-bérc, Tó-völgy. 

Különös figyelmet érdemel a bátori Puszta-

falu dűlőben lévő előfordulás, ahol meredek, 

kitett oldalban a kocsánytalan tölgyek (és 

elszórva molyhos tölgyek is) nagy számban 

viselik magukon a hőscincér életnyomait. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján min/max. 10 egyed. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A felmérés során 183 egyedet, illetve 

életnyomot (pl. rágásnyomot viselő fát, lárva 

friss rágcsálékát) azonosítottunk a területen. 

Ezek alapján, valamint a terület méreteit is 

figyelembe véve az állomány méretét 

min/max. 500-1.000 példányra becsüljük. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendencia az állomány változásában nem 

mutatható ki. Korábbi megalapozott felmérés 
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hiányában az elmúlt időszak tematikus 

felmérése alapján az egyedszám a fentiek 

alapján becsülhető. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a területen, 

mert a nagy hőscincér a kocsányos- és 

kocsánytalan tölgyet preferálja, az 

állományok viszont erősen el vannak 

cseresítve. 

  

Veszélyeztető tényezők: A meredek, erodálódó oldalakon a 

nagyvadállomány – különösképp a muflon – 

taposása és rágása miatt nincs esélye az 

újulat – és ezáltal egy következő nemzedék – 

megjelenésének (vadak károkozása (túltartott 

vadállomány; F03.01.01). 

 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

Irányelv melléklete: II. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj elszórtan, a terület adottságaihoz képest 

nem túl nagy egyedszámban, de 

megtalálható a középkorúnál idősebb, 

lehetőség szerint kocsánytalan, vagy 

kocsányos tölgyelegyes állományokban. A 

jellemzően homogén cseres állományokban 

is előfordul, de a „tölgyes” állományok 

koncentrálják az előfordulásokat. A felmérés 

során az alábbi lokalitásokból (dűlőkből) lett 

a faj kimutatva: Bátor: Kardics, Puszta-falu, 

Tyúk-fészek, Apró-ormok, Nagy fertő; 

Egerbakta: Sóbánya-bérc, Baktai-tó, Tar-kő, 

Köves-bérc, Kis-Kuruc-lápa, Orosz-vár. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2.000 

adatbázis (SDF) alapján min/max. 300 

egyed. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A terület kb. harmadát lefedő részleges 

felmérés alapján a becsült egyedszám 1.000 

egyed 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Korábbi megalapozó egyedszám becslés 

adatai nem állnak rendelkezésre, a Natura 

2000 adatbázisban (SDF) szereplő számadat 

valószínűleg korábbi becslés eredménye. Ez 

esetben az egyedszámadat pontosítása történt 

meg. 
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Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége alacsony a tervezési 

területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A tervezési területen a jelenlegi 

erdőgazdálkodási gyakorlat (vágásos 

üzemmód, szerkezet és összetétel alapján is 

homogenizáló nevelővágások) hosszú távon 

kifejezetten káros a faj számára (B02, 

B02.02). A nagyvadállomány – különös 

tekintettel a vaddisznóra – magas létszáma 

(vadak károkozása, túltartott vadállomány; 

F03.01.01) szintén veszélyeztető tényező, 

mivel a faj lárváit előszeretettel túrja ki és 

fogyasztja el. 

 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület völgyeinek nedves rétjein 

szórványosan fordul elő a faj (pl. Bátor: 

Dóna-völgy; Egerbakta: Tó-völgy). 

  

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

  

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

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitorozási adatokkal nem rendelkezünk. A 

völgytalpi gyepek használatának hiányában 

egyes inváziós fajok (pl. Solidago spp.) 

terjedésével a faj élőhelyeinek állapota 

romlik, emiatt kismértékű 

állománycsökkenés feltételezhető. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége alacsony a tervezési 

területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legjelentősebb veszélyeztető tényező a 

völgytalpi gyepek használatának hiánya 

(A03.03, A04.03) és ennek következtében 

egyes inváziós fajok (pl. Solidago spp.) 

terjedése (I01). 

 

tompa folyamkagyló (Unio crassus) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 
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Faj előfordulásai a területen: A faj elsősorban a Laskó-patak alsóbb 

szakaszairól ismert (Juhász és mtsai 2009; 

Ficsór 2014), de ismert elfordulási adata a 

Laskó-patak felső, Bátor melletti szakaszáról 

is (Juhász és mtsai. 2009). A területen a faj 

előfordulását a 2015. évi felmérés során nem 

tudtuk megerősíteni. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatlapon konkrét 

állománynagyság nincs jelezve, csak a faj 

előfordulására vonatkozó „Present” (P) 

jelenléti adat. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A 2015 évi felmérés során a faj előfordulását 

nem tudtuk megerősíteni a területen. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A 2015. évi mintavételek alkalmával nem 

sikerült kimutatni a faj példányait. 

Ugyanakkor ez nem jelenti feltétlenül a faj 

hiányát a szakaszon, elképzelhető, hogy az 

jelen van, csak igen kis egyedszámban. 

(Korábbi adatai vannak a fajnak, illetve a 

fejlődéséhez szükséges halfajok is jelen 

vannak a szakaszon.) Ez megegyezhet a 

korábbi helyzettel, mivel az Natura 2000 

adatbázisból (SDF) is hiányzik az 

állománynagyság becslés, mindössze a 

jelenlét dokumentált. A faj jelentősebb 

állományai inkább a Laskó alsóbb szakaszán 

fordulnak elő. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége a fentiek alapján 

nem állapítható meg. 

  

Veszélyeztető tényezők: A szakaszon faj előfordulását egyrészt a 

kagyló lárváit terjesztő halak előfordulása, 

másrészt a kagyló számára szükséges 

medencék megfelelő vízellátása teszi 

lehetővé. Mind a két feltétel veszélybe kerül 

a patak vízhozamának csökkenésével, ami 

bekövetkezhet természetes folyamatokból 

kifolyólag (M01.02; aszály és csapadék-

mennyiség csökkenés), vagy antropogén 

határa (J02.05; hidrológiai viszonyok 

módosítása, általános). A 2015-ös 

tapasztalatok alapján a vízhozam csökkenése 

a csapadékhiány miatt reális veszélyeztető 

tényezőnek tekinthető. 
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vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj 2013-ban került kimutatásra a tervezési 

területről. Jelenlegi ismeretink alapján három 

területről ismert előfordulása a Rábca-

völgyből (a Szóláti-patak mentén) a Tó-

völgyből és az Örvény-völgyből. A faj a 

kedvező években szaporodhat is a tervezési 

területen, de nem zárható ki, hogy a területen 

található egyedek, a Bükkaljáról (elsősorban 

a Laskó völgyéből) vándorolnak be és 

időszakosan telepednek meg. 

  

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

  

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

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományát nagymértékű fluktuáció 

jellemzi, változásának tendenciáit elsősorban 

a tervezési terület adott évi élőhelyminősége 

(pl. erdei kisvíz testek, pocsolyák megléte) 

és a Bükkaljáról bevándorló állatok 

mennyisége határozza meg. 

  

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 közelében áthaladó közutak a 

Bükkalja és az Alföld erősebb állományainak 

a tervezési területre jutását korlátozzák 

(D01.02 - 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: 

 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)  

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A skarlátbogár inkább sík- és dombvidéki 
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faj, kedveli a mezofil erdőállományokat, ahol 

holt, vagy halódó fák még jó megtartású 

kérge alatt fejlődik. A tervezési területen 

ezen kritériumoknak leginkább a lápák, 

patakvölgyek feleltek meg, így nem meglepő 

módon itt találtuk a faj előfordulásait: Bátor: 

Dóna-völgy; Egerbakta: Örvény-völgy, 

Szénkő-völgy, Tó-völgy. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj jelöléskor nem szerepelt a Natura 2000 

adatbázisban (SDF) 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A vizsgálat során 11 lárvát azonosítottunk a 

tervezési területen. A vizsgálat során minden 

potenciális faegyedben (halódó törzs, fekvő 

elhalt törzs, darab, stb.) csupán az első lárva 

megtalálásáig tart a keresés, mivel a 

monitorozás az élőhely részleges 

megszűnésével jár. Ez alapján, illetve az 

alkalmas élőhelyek viszonylagos 

kiterjedtsége miatt az egyedszámot min/max 

50-70 példányra becsüljük. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állományváltozás tendenciája nem 

mutatható ki előzetes felmérés hiányában. 

Korábban nem volt a fajról adatunk a 

területről. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A jelenlegi gazdálkodási viszonyok mellett a 

faj veszélyeztetettsége közepesnek 

mondható. 

  

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 

jelentkeznek negatív hatásként (B02.04). 

 

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok 

 

Magyar név Tudományos név Védettség 
3
 Jelentőség 

kikeleti hóvirág Galanthus nivalis V, HD V. A Laskó völgyében lévő 

állomány növényföldrajzi 

szempontból is igen jelentős, 

                                                 
3
 Magyarázat: V = védett faj; FV = fokozottan védett faj; HD V. = Élőhelyvédelmi Irányelv V. függelékén 

szereplő faj; BD = Madárvédelmi Irányelv függelékén szereplő faj 
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Magyar név Tudományos név Védettség 
3
 Jelentőség 

mivel ettől északra a 

dombvidéki részekről hiányzik. 

farkasölő sisakvirág Acomitum vulparia V Szórványos előfordulású védett 

faj, inkább a magasabb 

dombvidékekhez kötődik az 

előfordulása. 

magyar zergevirág Doronicum 

hungaricum 

V Erdőssztyepp faj, elsősorban a 

hegylábperemekhez kötődik. 

elbai nőszőfű Epipactis albensis V Regionálisan is erős állománya 

vált ismertté a tervezési 

területről, értékes völgytalpi 

élőhelyekben fordul elő. 

Tallós-nőszőfű Epipactis tallosii V Regionálisan is erős állománya 

vált ismertté a tervezési 

területről, értékes völgytalpi 

élőhelyekben fordul elő. 

magyar repcsény Erysimum odoratum V Száraz tölgyesek, sztyepprétek 

jellemző védett növényfaja. 

cseh tyúktaréj Gagea bohemica V Növényföldrajzi szempontból 

is igen jelentős az állomány 

megléte, jelenleg a Bükkből 

máshonnan nem ismert 

előfordulása. 

tarka nőszirom Iris variegata V Száraz tölgyesek, sztyepprétek 

jellemző védett növényfaja. 

magyar kőhúr Minuartia frutescens V A gabbró sziklai növényzet 

értékes színező eleme.  

bíboros kosbor Orchis purpurea V Elsősorban a félszáraz 

gyepekhez, száraz 

tölgyesekhez köthető védett 

kosborféle. 

karéjos vesepáfrány Polystichum 

aculeatum 

V Növényföldrajzi szempontból 

is értékes izolált állománya 

került kimutatásra a területről. 

fekete kökörcsin Pulsatilla nigricans V Sztyepprétek, sziklagyepek 

ritka védett faja. 

deres varjúháj Sedum hispanicum V A gabbró sziklai növényzet 

értékes színező eleme. 

pilisi bükköny Vicia sparsiflora V Száraz tölgyesek, 

melegkedvelő védett – balkáni 

rokonságú – eleme. 

kis apollólepke Parnassius 

mnemosyne 

V, HD V. A völgytalpi gyertyános-

tölgyesek karakterfaja, a 

tervezési területen erős 

állománya él. 

kardoslepke Iphiclides podalirius V A tervezési terület fátlan 

élőhelyein általánosan 

előforduló védett lepkefaj. 
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kis fehérsávoslepke Neptis sappho V Stabil, erős állományai élnek a 

tervezési terület különböző 

erdőállományaiban. 

fakó gyöngyházlepke Boloria selene V Erdőszegélyekben, üde és 

mezofil réteken szórványosan 

fordul elő. 

kis hőscincér Cerambyx scopolii V Szélesebb elterjedésű, 

szélesebb táplálékspektrumú 

(erdei lombosfák, 

gyümölcsfák, dió, stb.), 

egyelőre hazánkban (és így a 

tervezési területen is) gyakori 

faj. 

kis szarvasbogár Dorcus 

parallelepipedus 

V Széles táplálékspektrumú, nem 

válogatós faj. Gyakorlatilag 

minden lombosfában előfordul, 

csupán fehéren korhadó fázisra 

van szüksége. 

nyolcpettyes 

virágbogár 

Gnorimus variabilis V Idős, üde, holt fában gazdag 

erdőállományok faja. Lárvája 

szinte csak fekvő, vörösen 

korhadó holt fában (pl. 

kocsánytalan tölgy, 

cseresznye) fejlődik. A 

tervezési területen szórványos 

előfordulású. 

kövi csík Barbatula barbatula V A pisztráng és pérzónában a 

ragadozók fontos tápláléka. 

Európában a ritka és 

veszélyeztetett fajok közé 

sorolják. Hazánkban még 

gyakori. A 2015. évi 

mintavételek során a Laskón 

Egerbaktánál 3x50m-es 

szakaszon történő mintavétel 

során 125 példányt mutattunk 

ki. A Laskón Bátornál 3x50m-

es szakaszon történő 

mintavétel során 40 példány 

jelenlétét igazoltuk, az 

állományát így jelentősnek 

tekinthetjük. 

barna varangy Bufo bufo V, HD V. A vizes élőhelyek, erdei 

kisviztestek egyik karakterfaja, 

bár a tervezési területen nem 

gyakori. 

erdei béka Rana dalmatina V, HD V. A tervezési terület általánosan 

elterjedt kétéltű-faja. 

fali gyík Lacerta muralis V, HD V. A sziklagyepeken, szikla-
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kibukkanásokat szórványosan 

fordul elő. 

zöld gyík Lacerta viridis V, HD V. Száraz gyepekben, felnyíló 

erdőssztyepp erdőkben 

általánosan elterjedt a tervezési 

területen. 

erdei sikló Elaphe longissima V, HD V. Adathiányos taxon, de 

szórványadatai alapján 

feltételezzük, hogy jelentős 

állományai élnek a tervezési 

területen. 

sárga billegető Motacilla flava V, BD A dombvidéki patakokhoz 

köthető, regionálisan értékes 

fészkelő állománya ismert a 

területről. 

középtarkaharkály Dendrocopus medius V, BD A jobb természetességű, 

holtfában gyakoribb száraz és 

mezofil erdőkben szórványos 

előfordulású a faj. 

tövisszúró gébics Lanius collurio V, BD A cserjés, bozotós legelők 

karakterfaja. elsősorban a 

tervezési terület bátori részén 

ismertek fészkelő állományai. 

 

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 85%-án), mely a tervezési terület fő területhasználati módjának tekinthető 

(különösen az egerbaktai községhatárban). A gyep kiterjedése közel 324 hektár, elsősorban a 

tervezési terület északi részére jellemző (Bátor: Kavicsos-tető, Pipis-hegy, Bolha-hegy 

dűlőkben). A szántók kiterjedése viszonylag alacsony (1,5%), ezek jelenlegi hasznosítása is 

szinte kivétel nélkül eltér a művelési ágnak megfelelő hasznosítástól (gyepek, parlagok vagy 

beerdősülő területek). A művelésből kivett területek száma és kiterjedése viszonylag magas 

(22 földrészlet, a tervezési terület közel 0,8%-a). Ide tartoznak az utak (mely közül a Laskó 

völgyében futó Egerbakta 05 hrsz országos közút), árkok, vízfolyások (Laskó-, Dóna- és 

Örvény-patak (Ecseg 037 hrsz) és az egerbaktai láptavak, melyek „kivett – természetes tó” 

besorolásúak. A Bátor 074/2 ingatlanon található a település egykori szennyvíztisztító-telepe, 

míg a Bátor 079/21 és 22 ingatlanon a rekultivált szeméttelep. 

 

Művelési ág Kiterjedés (ha) Arány (%) 

erdő 2246,42 85,32 

gyep (rét és legelő) 324,13 12,31 

szántó 40,84 1,55 

művelésből kivett 21,47 0,82 

Összesen 2632,86 100 
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1.3.2. Tulajdoni viszonyok 

 

A tervezési területen dominál az állami tulajdon, melynek legnagyobb részén az Egererdő 

Erdészeti Zrt. folytat kezelői tevékenységet (az egerbaktai teleüléshatárban kizárólagos 

tulajdonos). A természetvédelmi vagyonkezelésben a tervezési területen nincs ingatlan 

(Bükki Nemzeti Park Igazgatóság). A patakok állami vagyonkezelője az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Bátor 069, 081, Egerbakta 017). Az Egerbakta 05 hrsz 

országos közút, amelyen a kezelői feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

gyakorolja. Az önkormányzati tulajdon elsősorban Bátor településhatárban jelentkezik, 

elsősorban utak sorolhatók ide. A magántulajdoni forma kizárólag Bátor községhatárban 

jelentkezik, ott azonban domináns (különösen a gyep / rét művelési ágú területeken). A 

tervezési terület bátori községhatárában egyetlen nagy állami – Egererdő Zrt. kezelésében 

lévő – ingatlan található (Bátor 062/1 hrsz).  

 

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 365 hektár (a tervezési terület 13,8%-a). A szántók alacsony produktivitásúak, 

művelésük jelenleg kevésbé rentábilis. A felmérés évében művelt parcellát nem is 

térképeztünk. Jobbára parlagterületek, helyenként a szukcesszió révén visszagyepesedtek 

illetve vannak fásodott részek is. A gyepterületeket elsősorban kaszálással hasznosítják, a 

korábbi legeltetéses hasznosítás a régióban megszűnt. Az elmúlt 10 évben jelentős 

gyeprekonstrukciós munkákat folytattak a magántulajdonosok, a fás növényzet 

visszaszorításával a gyepterületek (illetve a gyepként hasznosított) területek kiterjedése 

növekedett. 

 

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 zonális erdei 

élőhelytípusok, cseres- és gyertyános tölgyesek a teljes terület 75,2%-át borítják).  

 

Az erdőtervezett erdőterületek kiterjedése 2272,39 hektár (a teljes tervezési terület 86,3%-a 

erdőtervezett). Az érintett erdőrészletek száma jelentős (356 erdőrészlet), de a tervezési 

terület adottságaiból adódóan sok az egyéb részlet-besorolású terület is: 

 Kopár, terméketlen területek (TN) – pl. Nagy-oldal (Bátor 4/TN), Reszél-tetői kőfejtő 

(Egerbakta 23/TN) 

 Erdei tisztások (TI) – pl. Gyöngyvirág-tető (Bátor 25/TI 1,2) 

 Erdei vízfolyások és erdei tavak (természetes vízfelületek) (VI) – a tőzegmohás lápok 

és tavak (Egerbakta 32/VI 1,2,3), bátori Nagy-Fertő kis tava (Bátor 23/VI) 

 Út, ha állandó jelleg erdészeti magánút (ÚT) 

 Vadföld (VF) 

 Cserjés (CE) 

 Egyéb erdészeti létesítményhez tartozó terület, (EY) 
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A tervezési területen jellemző az állami erdőstruktúra. Az Ipoly Erdő Zrt. Egri Erdészet 

kezelésében található az erdők jelentős része, mely lefedi az egerbaktai részt teljesen, míg 

Bátor településhatárban az 5, 17, 18, 23, 24 és 25 erdőtagokra koncentrálódik. A tervezési 

terület északi részén a Víz-völgytől nyugatra viszont csak magánerdőket találunk. Bejegyzett 

erdőgazdálkodó az állami részvénytársaság mellett 5 magánszemély, a Laskóvölgye 

Erdőbirtokosság és a MALERD Erdészeti és Vadgazdálkodási Kft. Néhány erdőrészlet 

esetében a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nincs bejegyzett erdőgazdálkodó. 

 

Az alkalmazott üzemmódok közül meghatározó a vágásos gazdálkodás, mely a faanyagtermő 

elsődleges rendeltetés túlsúlyából következik. Védelmi (kizárólag talajvédelmi) rendeltetés 

összesen 339,29 hektár kiterjedésű erdőterületen jelentkezik (mely az erdőtervezett terület 

12%-a). 

 

1.3.3.3  Vadgazdálkodás, halászat, horgászat 

 

A vadállomány kezelését a biológiai egyensúly fenntartásának figyelembe vételével 

vadgazdálkodási és vadászati üzemterv szabályozza, melyek a Heves megyei Kormányhivatal 

vadászati hatóságánál érhetők el. Az üzemtervek érvényessége 2017-ben jár le, jelenleg 3 

vadgazdálkodási egységhez tartozik a terület. A vadászterület elsősorban nagyvadas jellegű, 

főleg gím, vaddisznó, őz adják a vadászható nagyvadfajokat. A muflon (tájidegen vadfajként) 

magas egyedszámban van jelen a területen. A terület dombvidéki jellege miatt az apróvad is 

megtalálja életfeltételeit, ennek ellenére jelentősége csekély. Halászatról és horgászatról a 

tervezési terület adottságai folytán nem beszélhetünk. 

 

1.3.3.4  Vízgazdálkodás 

 

Vízgazdálkodási hasznosításról nem beszélhetünk a tervezési terület állandó vízfolyásai 

esetépben. A Laskó-patak a tervezési területet két szakaszban érinti: Bátor külterületén (077 

hrsz) közel 1,4 kilométer, míg Egerbakta külterületén (0169 hrsz) közel 3,4 kilométer 

hosszan. Utóbbi szakasz természetes meanderekben gazdag. A két szakasz közötti részen a 

Laskó közvetlenül határos a tervezési területtel (Bátor 067 hrsz). A szurdokszerű völgyből 

kilépő szakaszok mederrendezési munkákkal érintettek, de természeti állapotuk megfelelő.  

 

1.3.3.5  Turizmus 

 

A terület turisztikai feltártsága alacsony, de a legfőbb látnivalók jól jelzett utakon elérhetők. 

Az országos kéktúra nyugatról, Sirok felől a rozsnaki aszfaltúton érinti a tervezési területet, 

majd Bátor felé az országos közúton folytatódik és tart Szarvaskő irányába (már a tervezési 

területen kívül). A piros turistaút Egerbakta belterületétől indul és felfűzi a látványosságokat 

a Tó-völgyön keresztülhaladva. Érinti a „év fája” versenyen is nevezett Mária-fát (idős 

kocsányos tölgy) és a baktai lápot és tavat is. 

 

1.3.3.6  Ipar 

 

A tervezési terület közvetlenül határos az „Egerbakta I. diabáz” védnevű külszíni bányával, 

melynek tulajdonosa a Colas Északkő Kft. (3915 Tarcal, Malom utca 10.). A bányateleket az 

ország egyik legjobb minőségű bazalt (diabáz) előfordulására alapították, mely alkalmassá 

teszik mind a nagy sebességű vasúti pálya építésére, mind pedig fokozott terhelésű aszfalt- és 

betonburkolatok készítésére. A nyersanyag színe zöld, ami miatt színes aszfaltkeverékekhez 

is felhasználható. A bányatelek határát a 1978-ban állapították meg és ezt követően több 
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esetben megszűnt, majd újraindult a bányászati tevékenység. Jelenleg is érvényes kitermelési 

műszaki üzemtervvel rendelkezik. A bányában fészkelő uhu (Bubo bubo) illetve az egykori 

bányató értékes kétéltű-faunájának védelme érdekében hatósági korlátozások kerültek 

kiadásra. További két kisebb – érvényes fektetett bányatelekkel nem érintett – kőbánya is 

megtalálható a területen. A Reszél-tető délnyugati oldalában a 2413. sz. közúttal érintkezve 

(Egerbakta 09/3 hrsz), illetve az Örvény-patak mentén (Egerbakta 0156/1 hrsz). 

 

1.3.3.7  Infrastruktúra 

 

A tervezési terület alacsony infrastruktúrával rendelkezik, annak ellenére, hogy Egerbakta és 

Bátor település belterületével közvetlenül is határos. A tervezési területen a Laskó völgyében 

vezet a 2413 sz. országos közút (Egerbakta-Pétervására összekötő út), valamint a bátori Vá-

völgyben a tervezési területtel határos a 2414 sz. országos közút (Bátor-Szűcsi összekötő út). 

Mindkét közútnak a Magyar Közút NZrt a kezelője. Szintén aszfaltos a Bátor 087 hrsz-ú 

kivett út-ingatlan, melynek tulajdonosa Bátor Község Önkormányzata. A területen futó 

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

szolgálják, állapotuk változó, általában száraz időben járhatók. A peremhelyzetű utak részben 

felhagyottak, felgazosodtak. A meredek területek útjai folyamatos karbantartást igényelnek, 

csapadékos időben nehezen vagy nem használhatók. 

A tervezési területen található Bátor község – rekultivált - szemétlerakója (Bátor 079/21 és 22 

hrsz-ek) illetve jelenlegi szennyvíz-telepe (Bátor 074/2). A korábbi szennyvíztisztító a 

rozsnaki út mellett, szintén a tervezési területen üzemelt (Bátor 088/16 hrsz).  

A tervezési területen észak – déli irányban áthalad (a Szóláti-völgytől a Dóna-völgyig tartó 

szakaszon, közel 4,3 kilométer hosszan az FGSZ Zrt. által üzemeltetett DN300 nagynyomású 

gázvezeték (https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/szallitorendszer-leirasa).  

A földgázszállító részére bányaszorgalmi jog is meg lett állapítva. A Bátor 088/25 ingatlanon 

– a tulajdoni lap alapján – a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. részére bányaszorgalmi jog 

van bejegyeztetve. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. több középfeszültségű vezetékszakasza érinti a 

tervezési területet. 
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3. Térképek 
 

1) A tervezési terület áttekintő térképe 

2) A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási térképe 

3) A tervezési terület művelési ág megosztási térképe 

4) A tervezési terület erdészeti térképe 

5) Az országos ökológiai hálózat térképe 

6) A tervezési terület élőhelytérképe (Á-NÉR 2011 alapján) 

7) A tervezési terület közösségi jelentőségű (Natura) élőhelytérképe 

8) Közösségi jelentőségű növényfajok térképe 

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

 



99 

 

 
8. ábra: Közösségi jelentőségű növényfajok térképe 
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9. ábra: Közösségi jelentőségű állatfajok térképe 
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4. Fotódokumentáció 
 

 

  

1) kép: Legjelentősebb kiterjedést a cseres- és gyertyános-tölgyesek érik el a tervezési 

területen (KE-1) 

 

 
 

2) kép: Molyhos tölgyes bokorerdő és sztyepprét mozaikja az Orosz-vár délnyugati 

oldalában (KE-2, KE-4) 
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3) kép: Mészkerülő bükkös a Szénkő-völgy oldalában (KE-3) 

 

 
 

4) kép: Mészkerülő tölgyes a Büdös-kő oldalában (KE-3) 

 

  



103 

 

  

a.,       b., 

 

5) kép: (a.,) Völgytalpi égeres az Örvény-völgyben (KE-4) és (b.,) madárbirses sziklai 

cserjés a Pásztor-bércen (KE-5) 

 

 
 

6) kép: Félszáraz gyepek a bátori Pipis-tetőn (KE-5) 
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7) kép: Sziklagyep és sztyepprét az Orosz-vár délnyugati oldalában (KE-5) 

 

 
 

8) kép: Borókás szárazgyep a bátori Szónya-dűlőben(KE-5) 
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9) kép: Üde mohás sziklai növényzet, édesgyökerű páfránnyal a Pásztor-bérc északkeleti 

oldalában (KE-5) 

 

 
 

10)  kép: A baktai láp fűzcserjés, magassásos zónája (KE-6) 

 


