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1. A terület azonosító adatai 

 
1.1. Név 

Tervezési terület neve és típusa: 

Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-

völgy kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési terület 

 

1.2. Azonosító kód 

Tervezési terület azonosítója: HUBN20007 

 

1.3. Kiterjedés 

Tervezési terület kiterjedése: 1000,89 hektár 

 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek 

 

1.4.1. Jelölő élőhelyek  

(kiemelt jelentőségű élőhely*) 

 

 40A0* Szubkontinentális peri-pannon cserjések 

 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

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

 6240* Szubpannon sztyeppek 

 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

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

ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

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

 91I0* Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) fajokkal 

 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

 

1.4.2. Jelölő fajok  

(kiemelt jelentőségű faj*) 

 

 piros kígyószisz (Echium russicum) 

 leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) 

 magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

1.5. Érintett települések 

 

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

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

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

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

jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed. 
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Település Megye 
Érintett terület A település 

területének 

érintettsége (%) (ha) (%) 

Borsodgeszt Borsod-Abaúj-Zemplén 133,0876 13,30 8,84 

Bükkaranyos Borsod-Abaúj-Zemplén 15,7937 1,58 0,60 

Harsány Borsod-Abaúj-Zemplén 669,2440 66,86 18,32 

Kisgyőr Borsod-Abaúj-Zemplén 182,7661 18,26 2,57 

Összesen: 1000,89 100  

 

1.6. Egyéb védettségi kategóriák 

  

Típus Kód Név 
Kiterjedés 

(ha) 

Védetté nyilvánító 

jogszabály száma 

Helyi 

jelentőségű 

védett természeti 

terület
1
 

4/47/TT/85 

„Harsány-

Kisgyőr közötti 

völgy” 

16,4 
16/2007. (XII.1) Önk. 

rendelet (Harsány) 

különleges 

madárvédelmi 

terület 

HUBN10003

  

Bükk-hegység és 

peremterületei 
868,2 

275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet 

Országos 

ökológiai 

hálózat 

- 

magterület  

ökológiai folyosó 

 puffer övezet 

1000,89 

- 

- 

2003. évi XXVI. 

törvény az Országos 

Területrendezési Tervről 
Összesen: 1000,89 

 

1.7. Tervezési és egyéb előírások 

 

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv 

 

A helyi jelentőségű védett természeti területe természetvédelmi kezelési tervvel nem 

rendelkezik. 

 

1.7.2. Településrendezési eszközök (Országos rendezési tervkataszter szerint) 

 

Település Típus Határozatszám 

Borsodgeszt - - 

Bükkaranyos településfejlesztési koncepció 30/2000 (IV.19.) határozat 

településrendezési terv 46/2008. (VIII.28.) határozat 

helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv  

6/2002 (IV.15.) rendelet 

helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv  

14/2008. (VIII.28.) rendelet 

településszerkezeti-, szabályozási terv 13/2011. (V. 31.) rend. 

                                                 
1
 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács III/1985. számú rendeletével védetté nyilvánított terület 

deregulációját (önkormányzati rendeletben való kihirdetését) csak Harsány község végezte el a 16/2007. (XII.1.) 

Önk. rendelettel). Kisgyőr Községből a rendelet nem ismert, azonban a Kisgyőr 030, 0361, 0362/3,4,5 

ingatlanokra vonatkozóan a tulajdoni lapokon szerepel a „védett terület” bejegyzés. 
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és HÉSZ - módosítás 2011 

Harsány településfejlesztési koncepció 48/2002. (VIII.22.) határozat 

településszerkezeti terv 12/2004. (VIII.01.) rendelet 

helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

12/2004. (VIII.01.) rendelet 

Kisgyőr településfejlesztési koncepció 67/2003. (VIII.25.) határozat 

településszerkezeti terv 78/2004. (X.25.) határozat 

helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv 

15/2004. (X.25.) rendelet 

 

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek 

 

Erdőtervezési 

körzet neve 

Érintett települések 

(teljes körű felsorolás) 

Aktuális 

erdőterület (ha) 

Erdőtervezés éve 

Dél-Borsodi
2
 Borsodgeszt, Bükkaranyos, 

Harsány 

630,21 2010. 

Dél-Bükki
3
 Kisgyőr 72,32 2007. 

 

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek 

 

A terület az Északi-középhegységi nagyvadas vadgazdálkodási táj – 203 számú – „Bükki 

Vadgazdálkodási tájegységéhez” tartozik
4
. Az érintett vadgazdálkodási egységek azonosítói: 

653010 és 653910. A vadgazdálkodási egységek jelenlegi jogosultjai:  

 653010 – Földtulajdonosi Vadászati Közösség (Sály) 

 653910 – Kisgyőri VT 

A vadászati üzemtervek 2017.február 28-ig hatályosak. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 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. A vadgazdálkodási egység megnevezése (651010) nem, határa viszont változott.  

 

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” egységhez tartozik (a 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat alapján):  

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

 

                                                 
2
 A vonatkozó erdőtervek jóváhagyására – az erdőtervezéskor hatályos jogszabályok szerint - Északerdő Zrt. 

Délbükki Erdészeti Igazgatóság XXIV/1131/1/2010., illetve Mocsolyási erdészeti tervezési körzet 

XXIV/1131/24/2010. számokon került sor. 
3
 A vonatkozó erdőtervek jóváhagyására – az erdőtervezéskor hatályos jogszabályok szerint - Északerdő Zrt. 

Délbükki Erdészeti Igazgatóság XXIV/1131/1/2010., illetve Répáshutai erdészeti tervezési körzet 

63572/54/2007. és Mocsolyási erdészeti tervezési körzet XXIV/1131/24/2010. számokon került sor. 
4
 Az Országos Vadgazdálkodási Adattár alapján (http://ova.info.hu/ujvgtajak.html)  

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
http://ova.info.hu/ujvgtajak.html
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2. Veszélyeztető tényezők 
 

Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

A04.01.03 intenzív ló-

legeltetés 

M 0,1 Enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

Bár a tervezési területen 

elsősorban az alullegeltetés 

jellemző, a kisgyőri Vajla-rétet 

és az illeszkedő égerlápot az 

utóbbi években intenzíven 

legeltetik lóval. Az égerláp 

esetében ez jelentős 

élőhelyromláshoz vezet, a 

karakterfajok visszaszorulása 

észlelhető. 

A04.03 pásztorkodás 

felhagyása, 

legeltetés hiánya 

M 3 Szubpannon sztyeppek 

(6240*), meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek 

és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) (6210) 

 

A kezelések elmaradásával a 

gyepes élőhelytípusok 

záródhatnak, beerdősülhetnek.  

A10.01 sövény, bozót, 

cserje eltávolítása 

M 0,1 Szubkontinentális peri-pannon 

cserjések (40A0*) 

 

Amennyiben a legelőtisztítás 

során az összes cserjét 

eltávolítják, akkor az élőhely 

cserjés – gyep struktúrája 

felborul és a 

sztyeppcserjésekhez köthető 

élővilág károsodhat. 

B02 erdőgazdálkodás 

(beleértve az 

ültetvényeket is) 

H 40 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal (91G0*); 

pannon cseres-tölgyesek 

(91M0); euro-szibériai erdős-

sztyepptölgyesek tölgy 

                                                 
5
 Magyarázat: H (high) – magas; M (medium) – közepes; L (low) alacsony 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

(Quercus spp.) fajokkal 

(91I0*) 

magyar tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii); 

nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), nagy hőscincér 

(Cerambyx cerdo) 

 

A honos erdőállományokban 

és a hozzájuk köthető fajok 

állományaiban a vágásos 

erdőgazdálkodás, az inváziós 

fafajok (elsősorban a fehér 

akác) térhódítása fokozott 

veszélyforrásként jelentkezik. 

B02.01.02 erdő felújítás 

idegenhonos 

fajokkal 

M 1 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal (91G0*); 

pannon cseres-tölgyesek 

(91M0); euro-szibériai erdős-

sztyepptölgyesek tölgy 

(Quercus spp.) fajokkal 

(91I0*) 

 

A tervezési terület nagy 

kiterjedésben előforduló 

erdőtársulásainak termőhelyein 

térségi szinten is jellemző a 

vörös tölgy (Quercus rubra) 

ültetése. A vörös tölgyesek 

aljnövényzete többnyire 

nudum jellegű, a társulásokra 

jellemző karakter cserje- és 

lágyszárúfajok idővel 

kiszorulnak. 

B02.04 lábonálló és/vagy 

elfekvő holt 

faanyag eltávolítása 

H 20 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal (91G0*); 

pannon cseres-tölgyesek 

(91M0); euro-szibériai 

erdőssztyepptölgyesek tölgy 

(Quercus spp.) fajokkal 

(91I0*) 

nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus), nagy hőscincér 

(Cerambyx cerdo) 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

 

Az erdőgazdálkodás során a 

beteg vagy holt fák eltávolítása 

a hozzájuk kötődő fajok 

védelmi helyzetét negatívan 

befolyásolja, valamint az 

erdőtársulások általános 

természetvédelmi helyzetét is 

rontja. 

F3.01.01 vadak károkozása 

(túltartott 

vadállomány) 

M 30 Pannon gyertyános-tölgyesek 

Quercus petraeá-val és 

Carpinus betulusszal (91G0*); 

pannon cseres-tölgyesek 

(91M0) 

leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis); piros kígyószisz 

(Echium russicum); Janka-

tarsóka (Thlaspi jankae); nagy 

szartvasbogár (Lucanus 

cervus) 

 

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 

(lásd I01 tényezőt), illetve 

ellehetetleníti a fenntartó 

területkezelést (pl. gépi 

kaszálást). A szarvasbogár 

esetében a táplálék után kutató 

vaddisznó olykor az elkorhadt 

tuskókat is széttúrja és 

elfogyasztja az ott fejlődő 

pajorokat.  

G01.03 motoros járművel 

végzett 

tevékenység 

L 1 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

A patakvölgyek mentén 

jelentkező cross motorozás 

és/vagy kvadozás az 

előhelyeken előforduló védett 

növény- és állatfajok 

állományaiban (pusztulás, 

zavarás fészkelési- és 

szaporodási időszakban) és a 

talajban (erózió, tömörödés, 

szennyeződés) okozhat 

károkat. 

H01 

potenciális 

felszíni vizek 

szennyezése 

L 0,1 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430) 

 

A települések viszonylagos 

közelsége miatt a tervezési 

terület vízfolyásait és vizes 

élőhelyeit potenciálisan 

veszélyezteti a felszíni vizek 

szennyezése. 

H05.01 lakossági szilárd 

hulladék 

L 0,1 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések (40A0*) 

A települések viszonylagos 

közelsége miatt a tervezési 

terület magaskórós állományait 

potenciálisan veszélyezteti a 

vízfolyásokba bekerülő 

háztartási vagy kerti hulladék. 

A leromlás a nitrofita 

gyomfajok megjelenésében 

mutatkozik meg, de inváziós 

fajok (pl. vadcsicsóka fajok, 

kerti őszirózsa-fajok, ázsiai 

alkörmös, stb.) pontszerű 

megjelenése is 

bekövetkezhetA 

sztyeppcserjések esetében – 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

szegélyhelyzetük miatt – a 

zártkerti környezetben gyakori 

hulladékelhelyezés (pl. építési 

törmelék, kerti hulladék), a 

gyepszint gyomosodását 

okozza 

I01 idegenhonos 

inváziós fajok 

jelenléte 

M 20 Szubpannon sztyeppek 

(6240*), meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek 

és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) (6210); 

síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések (40A0*); pannon 

gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus 

betulusszal (91G0*); pannon 

cseres-tölgyesek (91M0); euro-

szibériai erdőssztyepp-

tölgyesek tölgy (Quercus spp.) 

fajokkal (91I0); enyves éger 

(Alnus glutinosa) és magas 

kőris (Fraxinus excelsior) 

alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis); piros kígyószisz 

(Echium russicum); Janka-

tarsóka (Thlaspi jankae); 

magyar tavaszi-fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii)  

 

Az inváziós fajok előretörése 

általános leromlást 

(degradációt) okoz a területen. 

A jelölő fás és fátlan élőhelyek 

(az utóbbiak egyben a jelölő 

növényfajok élőhelyei is) 

közvetlenül érintkeznek akácos 

erdőfoltokkal, melyek gyors 

terjedésre képesek, ezáltal az 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

élőhelyek kiterjedését és 

szerkezetét is negatívan 

befolyásolják. A gyepekben az 

aranyvessző-fajok (Solidago 

spp.), a selyemkóró (Asclepias 

syriaca) és a vadcsicsóka 

(Helianthus tuberosus agg.), az 

erdőtársulások esetében 

elsősorban az akác és a 

bálványfa terjedésével kell 

számolnunk. Üde erdők (lásd 

ligeterdők) esetében zöld juhar 

terjedése jelent 

természetvédelmi problémát. A 

cseres-tölgyes élőhelyek 

elakácosodosával a magyar 

tavaszi-fésűsbagoly élettere is 

szűkül (a tápnövény 

visszaszorulása miatt). 

I02 problémát jelentő 

őshonos fajok 

M 10 Szubpannon sztyeppek 

(6240*); meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek 

és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) (6210); 

síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések) (40A0*) 

 

Egyes honos fajok 

felszaporodása az élőhelyek 

leromlását indikálják Száraz- 

és félszáraz gyepekben a siska- 

nádtippan terjedése figyelhető 

meg, mely a fajkészlet 

homogenizálódásához 

vezethet. Üde termőhelyek 

esetében (lásd üde 

magaskórósok) a csalán és a 

hamvas szeder előretörése 

figyelhető meg. 

I03.02 genetikai 

szennyezés 

L 0,01 Szubkontinentális peri-pannon 

cserjések) (40A0*) 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

 

Zártkerti környezetben a 

társulás egyik karakterfajának 

tekinthető csepleszmeggy 

(Prunus fruticosa) és a meggy 

hibridje is megjelenik, 

helyenként nagyobb cserjést is 

képez. A fajok közötti 

hibridizáció közvetve a 

csepleszmeggy genetikai 

állományának leromlását 

okozhatja. 

J01.01 leégés M 3 Szubpannon sztyeppek 

(6240*); meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek 

és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) (6210); 

síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések (40A0*); euro-

szibériai erdőssztyepp-

tölgyesek tölgy (Quercus spp.) 

fajokkal (91I0*) 

nagy szikibagoly (Gortyna 

borelii lunata) 

 

A gyakori tavaszi égetések, 

számos védett növény 

virágzását és terméskötését 

meghiúsíthatják, valamint az 

értékes gerinctelen faunában is 

komoly károkat okozhatnak. 

Az égetések hatására egyes jó 

versenyképességű (föld alatti 

tarackokkal és gyöktörzzsel 

erőteljesen terjedő) pázsitfüvek 

előretörése figyelhető meg (pl. 

siskanádtippan, közönséges 

tarackbúza), mely hosszú 

távon a fajgazdagság 

csökkenéséhez és az értékes 

kísérőfajok eltűnéséhez 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

vezethet. Az erdőssztyepp 

tölgyes foltok leégése az 

érintkező kiskertek irányából 

történik, következményeként 

az erdők aljnövényzete 

károsodik. 

A nagy szikibagoly lepke 

esetében a tél végi, kora 

tavaszi égetés jelentős 

veszélyeztető tényezőnek 

tekinthető, mert a pázsitfüvek 

levélhüvelyébe helyezett, 

áttelelő petéik 

megsemmisülnek. 

J02.05 hidrológiai 

viszonyok 

módosítása, 

általános 

H 1 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

A patakok kiárkolásával, 

kotrásával meredek partfalú 

medrek alakulnak ki, és a 

természetes üde szegély-

növényzet és a ligeterdők 

élettere csökken. A laposabb 

völgytalpak elöntési ideje 

lecsökken, ami a növényzet 

szárazodásához vezet. 

J02.10 vízi és parti 

vegetáció kezelése 

csatornázási 

célokból 

M 1 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

Amennyiben a vízi és parti 

vegetáció kezelése vegetációs / 

fészkelési időben történik, úgy 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

a természetes élőhelyek és 

azok jellemző fajközösségei 

sérülnek. A nem megfelelően 

kivitelezett munkák 

következtében inváziós 

növényfajok újabb gócpontjai 

jelenhetnek meg. 

K01.03 kiszáradás M 2 Síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

A patakok medrének 

bevágódásával és a 

kiárkolásával a környező üde 

élőhelyek vízállapota romlik. 

A Bükkből lefutó patakok és a 

források vízhozamának 

csökkenése is kedvezőtlen 

hatást gyakorol a vizes 

élőhelyekre. A szárazodás 

következtében az üde 

állapotokat jelző indikátor 

fajok visszaszorulnak, 

társulásközömbös, gyom- és 

inváziós fajok előretörése 

figyelhető meg. 

K02.01 fajösszetétel 

változás, 

szukcesszió 

H 15 Szubpannon sztyeppek 

(6240*); meszes alapkőzetű 

féltermészetes száraz gyepek 

és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) (* fontos 

orchidea-lelőhelyek) (6210); 

síkságok és a hegyvidéktől a 

magashegységig tartó szintek 

hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430); 

szubkontinentális peri-pannon 

cserjések (40A0*); Enyves 

éger (Alnus glutinosa) és 

magas kőris (Fraxinus 
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Kód 
Veszélyeztető 

tényező neve 
Jelentősége

5
 

Érintett 

terület 

nagysága 

(%) 

Milyen jelölő élőhelyre vagy 

fajra és milyen módon 

gyakorol hatást? 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*)  

leánykökörcsin (Pulsatilla 

grandis); piros kígyószisz 

(Echium russicum); Janka-

tarsóka (Thlaspi jankae) 

 

A legeltetés, kaszálás 

megszűntével, vissza-

szorulásával a sztyepprétek és 

a félszáraz gyepek záródnak, a 

nyíltabb gyepfoltok 

felszámolódnak. Ez a folyamat 

kedvezőtlenül hat a 

gyeptársulások jelölő 

növényfajaira is. A liget- és 

láperdők esetében a kiszáradás 

hatására kedvezőtlen élőhelyi 

átalakulások következhetnek 

be. 

M01.02 aszály és 

csapadékmennyiség 

csökkenése 

M 10 Enyves éger (Alnus glutinosa) 

és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

 

A Bükkből lefutó patakok és a 

források vízhozamának 

csökkenése, valamint a 

csapadék évi mennyiségének 

és eloszlásának változása 

kedvezőtlen hatást gyakorol a 

vizes élőhelyekre (pl. az 

érzékenyebb lápi, mocsári 

fajok visszaszorulnak). 

 

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:  

- szubkontinentális peripannon cserjések (*40A0) 
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- meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

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

- szubpannon sztyeppek (*6240)  

- síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430) 

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

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*91E0) 

- euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) fajokkal (91I0*) 

- pannon cseres-tölgyesek (91M0) 

- szarvasbogár (Lucanus cervus) 

- nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

- piros kígyószisz (Echium russicum) 

- leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

- Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 

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 és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban 

lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

 

- A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek (6210), 

sztyepprétek (6240), valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező 

természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a félszáraz gyepek 

(6210) cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség 

esetén vegyszeres kezelésekkel;  

- A késő tavaszi avartüzek megakadályozása a kontinentális sztyeppcserjések (40A0) és 

jelölő sztyeppréti növényfajok (leánykökörcsin /Pulsatilla grandis/, piros kígyószisz 

/Echium russicum/, Janka-tarsóka /Thlaspi jankae/ és lepkefajok (pl. magyar tavaszi 

fésűsbagoly /Gortyna borrelii/ védelme érdekében;  

- A területen található természetszerű zonális erdők (kiemelten cseres-tölgyesek 

/91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen a 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), számára szükséges idős állományrészek, 

faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők 

nyújtotta mikroklíma biztosítása;  

- A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 

fenntartása/elérése;  

- Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása, a 

patakparti magaskórósok (6430) és az égerligetek (91E0) fennmaradása érdekében 

(Cseh-völgy, Csincse-völgy, Vajla-rét területén). 

 

3.1.2. További célok 

- A természetszerű erdőket veszélyeztető idegenhonos fafajok (elsősorban akác) 

fokozatos visszaszorítása mechanikus és vegyszeres kezelésekkel;  

- A kaszálóréteken, felhagyott gyümölcsösökben illetve a parlagterületeken terjedő 

özönnövények (elsősorban aranyvessző fajok /Solidago spp./, vadcsicsóka 

/Helianthus tuberosus agg./, selyemkóró /Asclepias syriaca/) visszaszorítása tisztító 

kaszálással illetve legeltetéssel;  
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- A szibériai nőszirom (Iris sibirica) élőhelyén a kaszálások időpontját a faj 

terméséréséhez szükséges igazítani;  

- Hagyományos extenzív gyümölcsösök és az azokban megtalálható gyümölcs tájfajták 

fenntartása, fejlesztése;  

- A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása. 

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 

 

3.2.1. Élőhelyek kezelése 

 

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 1013 élőhelyfolt 

került lehatárolásra), 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. 

 A bolygatott talajfelszíneken az özönnövények megjelenését, megtelepedést, 

terjedését kaszálással kell megakadályozni. 
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 Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak 

megfelelő növényfajokból kell válogatni. 

 A kivitelezési munkák megkezdése előtt a nemzeti park igazgatóságot értesíteni 

szükséges. 

 

3.2.1.1.  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. Több jelölés alapjául szolgáló faj is kötődik állományaikhoz. 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 jellemzők, addig a gyertyános-tölgyesek a völgyekben, völgytalpakon fordulnak 

elő. Legnagyobb, összefüggő állományaik a Csincse-völgyi alegységben jelentkeznek. 

 

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), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), nagy szarvasbogár (Lucanus 

cervus); díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), csíkos medvelepke (Callimorpha 

quadripunctaria) 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/1040*, 0189*, Harsány: 0160/1a*, 0165/4*, 

0173/2*, 0173/3*, 0173/5a*, 0173/5f, Kisgyőr: 0/0878*, 0278/1*, 0279/1, 

0279/2*, 0280*, 0284*, 0287/1*, 0287/2*, 0288/1, 0292/4b*, 0380/1*, 0380/2*, 

0381*, 0382* (a csillaggal [*] jelölt hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt 

kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Harsány: 1/A*, 1/B, 1/C*, 1/E, 1/F*, 1/G*, 1/H*, 1/J*, 

1/K*, 1/L*, 1/M*, 1/TI1*, 1/TI3*, 10/A, 10/B*, 10/C*, 10/D*, 10/E, 10/F, 10/H, 

10/I*, 10/J*, 10/K, 11/A*, 11/B*, 11/C*, 11/D, 11/E, 11/F*, 11/NY, 12/A*, 12/B, 

12/C, 12/D, 12/F*, 12/G*, 12/NY, 13/A*, 13/B*, 13/C, 13/D, 13/E*, 13/F*, 

13/G*, 13/H*, 13/I*, 13/NY, 37/A*, 5/A, 5/B*, 5/C*, 5/D*, 5/E, 5/F, 5/G*, 5/H*, 

5/I*, 5/J*, 5/K, 5/L*, 5/M*, 5/N, 5/NY1, 5/NY2, 5/O*, 5/P*, 5/Q*, 5/R*, 6/A*, 

6/B*, 6/NY*, 6/TI1*, 6/TI2*, 7/A*, 7/B*, 7/C*, 7/D*, 7/E*, 7/F*, 7/G*, 7/H*, 

8/A*, 8/B*, 8/C*, 8/D, 8/E, 8/F, 8/TI, 9/A*, 9/B, 9/C, 9/D*, 9/E*, 9/F, 9/G*, 

9/TI1*, 9/TI2*, 9/TI3*, 105/C*, 105/D*, Kisgyőr: 105/E*, 105/F*, 105/TI2*, 

83/F*, 83/G*, 83/H*, 83/I*, 83/NY2*, 95/C*, 95/D* (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 

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, 
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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. 

 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.  
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 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 Dél-bükki és a Dél-borsodi 

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 állami erdőterületek dominanciája mellett, a tervezési területen a magánerdők is 

hangsúlyosan jelentkeznek, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a kompenzációs 

jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési 

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

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

részét képezik. A KE-7 kezelési egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül 

érintkező – telepített erdők (pl. erdei fenyvesek, lucfenyvesek, akácosok, vörös tölgyek) 

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 úthálózat bővítése nem indokolt a kezelési egységgel lehatárolt területek 

vonatkozásában, a jelenlegi úthálózat karbantartását, fejlesztését javasolt megvalósítani. 
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g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel és kiterjedéssel 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 

visszaszorítása, terjedésének megakadályozása. 

 

3.2.1.2.  KE-2 kezelési egység: Erdőssztyepp erdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A tervezési terület legértékesebb fás élőhelytípusait foglalja magába a kezelési egységgel 

lehatárolt terület. Az erdőssztyepp erdők több típusa is megjelenik a területen, a nyílt 

lösztölgyes jellegű állományoktól a zárt, többnyire kislevelű hárs dominanciával jellemezhető 

üdébb típusokig. 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), hegylábi zárt 

erdőssztyep lösztölgyesek (L2x), zárt mészkerülő tölgyesek (L4a), nyílt 

lösztölgyesek (M2) / Natura 2000 kód: Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy 

(Quercus spp.) fajokkal (91I0) 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana 

schmidtii), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx 

cerdo); díszes tarkalepke (Euphydryas maturna). 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/11*, 0165/13a*, 

0165/13b*, 0165/21*, 0168/18b*, 0168/19*, 0168/20*, 0168/23*, 0168/24*, 

0168/2b*, 0172/7b*, 0173/3*, 0174*, 0175*, 0189*, 042*, Bükkaranyos: 041*, 

043*, 045/2*, 061/b*, Harsány: 0160/1a*, 0160/1b*, 0171/12*, 0171/9, 0173/2*, 

0173/3*, 0173/5a*, 0173/5c*, 0173/5d*, Kisgyőr: 0/0878*, 0279/2*, 0284*, 

0285/2*, 0286*, 0287/1*, 0287/2*, 0288/1*, 0288/2*, 0301*, 0380/1*, 0380/2* (a 

csillaggal [*] jelölt hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Borsodgeszt: 2/A*, 9/A*, 9/J*, 9/M*, 9/N*, Bükkaranyos: 

38/E*, 38/F*, 95/I*, Harsány: 1/A*, 1/C*, 1/F*, 1/G*, 1/H*, 1/J*, 1/K*, 1/L*, 

1/M*, 1/N, 1/TI1*, 1/TI3*, 10/B*, 10/D*, 10/G*, 10/I*, 10/J*, 11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/F*, 12/A*, 12/G*, 13/A*, 13/B*, 13/E*, 13/F*, 13/G*, 13/H*, 13/I*, 

37/A*, 5/B*, 5/C*, 5/D*, 5/G*, 5/H*, 5/I*, 5/J*, 5/L*, 5/M*, 5/O*, 5/P*, 5/Q*, 

5/R*, 5/TI1, 5/TI2*, 6/A*, 6/B*, 6/NY*, 6/TI1*, 6/TI2*, 7/A*, 7/B*, 7/C*, 7/D*, 

7/E*, 7/F*, 7/H*, 8/A*, 8/B*, 8/C*, 9/A*, 9/D*, 9/E*, 9/G*, 9/TI1*, 9/TI3*, 

Kisgyőr: 105/A*, 105/C*, 105/D*, 105/E*, 105/F*, 83/F*, 83/G*, 83/H*, 

83/NY1, 95/D* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek csak részben érintik a 

lehatárolt kezelési egységet) 
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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 erdőssztyepp 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 erdőssztyepp 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. 

 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 előhasználatok során az elegyfa fajok alsó és felső lombkorona szintben 

hagyása, fenntartása, lehetőség szerint a természetes erdőtársulásra/közösségi 

jelentőségű élőhelyre jellemző összetételben, mennyiségben és többé-kevésbé 

egyenletes eloszlásban. 

 A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő 

állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó 

lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő 

záródásának fenntartása. 

 Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az 

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

szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.  

 Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi 

lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány 

összetételét jellemző formában.  

 A fakitermelés elvégzésére idő- és térbeli korlátozás megállapítása.  

 A vágásterületen történő égetés mellőzése.  

 Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal. 

 Az erdősítések során a természetes erdőtársulásnak megfelelő elegyfajok 

biztosítása.  

 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven 

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

szerinti nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.  

 Kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek 

alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyag 
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tartalmú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok 

egyedeit is elpusztítják.  

 Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát 

jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. 

 A talajszinten odúval rendelkező fák kivágása csak magas tuskó visszahagyásával, 

és az odú megőrzésével kivitelezhető. 

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

felújítások sikerességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. 

 A területen szóró, vadetető, sózó létesítése tilos. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 

 

- Kötelezően betartandó előírások:  

 

Az erdőterületek esetén a kötelezően betartandó előírásokat a Dél-bükki és a Dél-borsodi 

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 állami erdőterületek dominanciája mellett, a tervezési területen a magánerdők is 

hangsúlyosan jelentkeznek, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a kompenzációs 

jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A KE-7 kezelési egységhez sorolt – többnyire ezen egységgel közvetlenül érintkező – 

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

szerkezetátalakítással erdőssztyepp tölgyessé alakíthatók (aljnövényzetükben helyenként 

jellemző a honos elegyfajok megléte is). 

 

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: 

 

A Bükk-vidék legértékesebb, legtermészetesebb állapotban előforduló erdőssztyepp erdei a 

tervezési területen találhatók. Az erdészeti tipológia esetenként nem ismeri fel („rontott 

erdőknek” tekinti), nem határolja le állományaikat, melyből következően az erdőrészletekben 

zonális cseres-tölgyesek közé ékelődve fordulnak elő állományaik. Ez megnehezíti az 

élőhelyspecifikus kezelési előírások eredményes végrehajtását. A javasolt erdőkezelések a 

jelenlegi természetesség fenntartását, természetes úton és erdőgazdálkodási beavatkozásokkal 

elősegítve történő javulását szolgálják. A közösségi jelentőségű élőhely-típusok karakterének 
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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. 

 

3.2.1.3.  KE-3 kezelési egység: Ligeterdők 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A vízfolyások mentén szakadozottan fordulnak elő ligeterdő állományok (elsősorban a 

Csincse- és a Kulcsárvölgyi-patakok mentén). A patakok mentén legtöbbször egy-két fahossz 

szélességűek, a Csincse mellett és a Vajla-rét lapos medenceszerű ártérén nagyobb 

élőhelyfoltok is kialakulhattak. Az égeres-füzes ligeterdők csak részben erdőtervezett 

területek (pl. a Kisgyőr 95-ös erdőtag). 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: fűzlápok (J1a), láp- és mocsárerdők (J2), 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: szivárványos ökle (Rhodeus sericeus 

amarus), díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), csíkos medvelepke 

(Callimorpha quadripunctaria), európai vidra (Lutra lutra). 

 érintett földrészletek: Bükkaranyos: 041*, 043*, 045/1*, 045/2*, 061/b*, Harsány: 

0165/4*, 0167*, 0168*, 0171/12*, 0173/5a*, 0173/5b*, Kisgyőr: 0284*, 0285/2*, 

0286*, 0287/1*, 0287/2*, 0288/1*, 0288/2*, 0289, 0291, 0301*, 0303/2a*, 

0303/2b*, 0317*, 0360*, 0361*, 0362*, 0382*, 0383/3a*, 0383/3b (a csillaggal 

[*] jelölt hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Bükkaranyos: 38/E*, 38/F*, 95/I*, Harsány: 1/G*, 1/TI3*, 

1/TI4*, Kisgyőr: 83/H*, 95/B, 95/D*, 95/F*, 95/G, 95/H* (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

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

akác, zöld juhar, aranyvessző fajok), az elegyfajok jelenlegihez hasonló arányú jelenlétének 

biztosítása, az állományszerkezeti jellemzők (pl. holtfa mennyisége) javítása. Mivel a 

kezelési egység magát a víztestet is részben magában foglalja, így a patakok természetes 

mederdinamikai folyamatainak a megőrzési feladata 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.  

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

növényekre nézve kíméletes módszerekkel).  
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 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 Csincse- és a Kulcsárvölgyi-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 (vágócsík, vöröshasú unka, vidra) 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). 

 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 
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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. mivel az erdőtervezett erdők magánterületek, így az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő 

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás konstrukciója is elérhető a tervezési 

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

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

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

részterületét érinti, melyek többnyire állami tulajdonú 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. 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

Természetességi állapotuk viszonylag kedvező fajösszetétellel, természetes szerkezettel 

jellemezhető. Mivel a tervezési terület vizes élőhelyei magas veszélyeztetettségűek, 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 üzemmódoknak megfelelő kezelés tudja biztosítani. A vízgazdálkodási feladatokat 
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az érintett vízfolyások esetében össze kell hangolni a természetvédelmi célállapotot elérő 

kezelésekkel (a vizek jó ökológiai állapotának elérése érdekében). 

 

3.2.1.4.  KE-4 kezelési egység: Sztyepprétek, félszáraz gyepek és cserjésedő 

állományaik 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt terület a tervezési terület összes természetszerű gyepjét 

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

élőhelyekhez kapcsolódó természetes sztyeppcserjések (ÁNÉR: M6 élőhelytípus) és száraz 

sovány gyepek (elsősorban hegyi fogtekercs és cérnatippan dominanciával jellemezhető E34 

élőhelytípus) is ide került besorolásra. 

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

 élőhelyek: Á-NÉR: hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek (E34), 

köves talajú lejtősztyepek (H3a), erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz 

magaskórósok (H4), löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek (H5a), sztyepcserjések 

(M6), galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b - részben) / Meszes 

alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) (6210), szubpannon sztyeppek (6240), 

szubkontinentális peri-pannon cserjések (40A0*). 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros 

kígyószisz (Echium russicum), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae), nagy szikibagoly 

(Gortyna borelii lunata), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax). 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/11*, 0165/12*, 

0165/13a*, 0165/13b*, 0165/14*, 0165/2*, 0165/21*, 0165/5*, 0165/6*, 0165/7*, 

0168/10*, 0168/11*, 0168/17*, 0168/21*, 0168/22*, 0168/23*, 0168/24*, 

0168/2b*, 0172/7a*, 0172/7b*, 0173/3*, 0173/4a, 0173/4b*, 0173/4c*, 0173/5*, 

0174*, 0175*, 042*, Harsány: 0160/1a*, 0173/5a*, Kisgyőr: 0/0878*, 0277*, 

0278/1*, 0278/2*, 0279/1*, 0279/2*, 0279/3*, 0280*, 0287/1*, 0292/4b*, 0298*, 

0301*, 0303/1*, 0303/2a*, 0304*, 0317*, 0362*, 0380/2* (a csillaggal [*] jelölt 

hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Borsodgeszt: 2/A*, 9/A*, 9/D*, 9/M*, 9/N*, Harsány: 

11/F*, 12/G*, 5/I*, 5/J*, Kisgyőr: 105/A*, 105/NY*, 105/TI1*, 105/TI2*, 95/C* 

(a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési 

egységet) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt területrész részben „ősgyep”, de számos állomány egykori 

szőlő-, gyümölcsös parlagszukcessziójával alakult ki. Az állományok részben 

„szőlőhegyeken” (pl. Meredek-hegy, Halom-vár nyugati oldala), részben legelőterületeken 

(Kisgyőr községhatárban) részben pedig erdei tisztásokon találhatók. Utóbbiak miatt 

szükségesnek tartottuk a releváns erdőgazdálkodási javaslatok kiemelését is. A sztyepprétek 

esetében a természetes folyamatok szabad érvényesülését biztosítani szükséges. Speciális 

gyep-, erdő- és vadgazdálkodási kezelési javaslatok: 

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

valamint a kézi- és kis talajnyomású gépekkel történő őszi kaszálás adható meg. 
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 A gazdálkodás az erdőssztyepp jelleg (facsoportok és egyes fák, cserjés foltok, 

változatos gyepstruktúra) megtartásával javasolt. 

 A természetszerű gyepterületek erdősítése nem javasolt. 

 A kezelési egységbe tartozó élőhelyek (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 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 és környékén 

(pl. legelő állatállomány bevonásával). 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

Élőhelyfejlesztési javaslatként a cserjésedés és spontán erdősülés visszaszorítása, valamint az 

inváziós fásszárúak eltávolítása adható meg. Az élőhelyfejlesztések során a sztyeppcserjések 

és a molyhos-cseres-tölgyes erdőfoltok, az erdőssztyepp-cserjések, a szőlőhegyek cserjés 

mezsgyéi, 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 

gyepterületek első erdősítése csak a parlagszukcesszió elején járó élőhelyfoltoknál 

támogatandó (ezek jobbára a KE-6 kezelési egység részét képezik). A rendszeresen 

jelentkező tüzek visszaszorítása javasolt, de a kontrollált égetések gyepkezelésben való 

felhasználását mérlegelni kell (megfelelő szabályozással és tervezéssel). 

 

g) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

A tervezési területen található sztyepprétek, félszáraz gyepek és sztyeppcserjések régiósan 

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

állománya található meg területükön. A gyepes élőhelytípusokra javasolt kezelések a 

jelenlegi természetesség fenntartását, állapotuk javítását szolgálják. A legfontosabb kezelési 

feladatok között jelentkezik az inváziós fás- és lágyszárúak visszaszorítása, terjedésük 

megakadályozása. 

 

3.2.1.5.  KE-5 kezelési egység: Fátlan vizes és mezofil élőhelyek (nádasok, 

magassásosok, mocsárrétek, magaskórósok, franciaperjések) 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A kezelési egység szigetszerűen jelentkező élőhelyfoltokból áll, a legnagyobb élőhelyfoltok a 

Csincse-völgyben és a Tót-kút-völgy területén találhatók. A kezelési egységgel lehatárolt 

foltok igen eltérő állományképpel, szerkezettel, természetességgel bírnak. Minden 

jelentősebb fátlan vizes és mezofil 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), 

vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak (B3), nem 

zsombékoló magassásrétek (B5), kékperjés rétek (D2), mocsárrétek (D34), 

patakparti és lápi magaskórósok (D5), franciaperjés rétek (E1), kisvizek (U9d), 

mesterségesen létrehozott víztestek (U9m) / Natura 2000 kód: kékperjés láprétek 

meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) (6410), 

síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

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

(6440), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510) 

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

unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus). 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/12*, 0165/13b*, 

0165/14*, 0165/3*, 0165/4*, 0165/5*, 0165/7*, 0165/8*, 0168/17*, 0168/20*, 

0168/2b*, 0172/7a*, 0173/3*, Bükkaranyos: 041*, 043*, 045/1*, 045/2*, 061/b*, 

Harsány: 0160/1b*, 0165/4*, 0171/10*, 0171/11*, 0171/12*, 0171/8*, 0173/5a*, 

0173/5b*, 0173/5c*, Kisgyőr: 0/0878*, 0278/1*, 0279/1*, 0279/2*, 0279/3*, 

0280*, 0287/1*, 0294*, 0295*, 0298*, 0301*, 0303/1*, 0303/2a*, 0304*, 0317*, 

0360*, 0361*, 0362*, 0380/2* (a csillaggal [*] jelölt hrsz-ek csak részben érintik 

a lehatárolt kezelési egységet) 
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 érintett erdőrészletek: Borsodgeszt: 9/L*, Bükkaranyos: 38/F*, Harsány: 1/TI3*, 

1/TI4*, 5/TI2*, 9/TI3*, Kisgyőr: 105/NY*, 105/TI1*, 105/TI2*, 123/C*, 95/A*, 

95/F*, 95/H* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt 

kezelési egységet) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egységgel lehatárolt fátlan 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 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.  

 

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 tisztásként 

(lásd pl. Kisgyőr 1/TI3 és 1/TI4) kerültek besorolásra). Ebből következően kötelező előírások 

csak egyes völgytalpi kaszálóként található mocsárrétek, 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. A Natura 2000 gyepterületek kezelésre vonatkozó 

kezelési előírások közül az inváziós növényfajok (elsősorban vadcsicsóka és aranyvessző-

fajok) visszaszorítására vonatkozó kezelési javaslatok az alábbiak figyelembevételével 

valósítandók meg: 

 Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező. 

 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. 

 Nem speciális növényvédő szer kijuttatása esetén inváziós fásszárúak vegyszeres 

irtása, a területileg illetékes hatóság engedélye alapján lehetséges. 

 A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a 

fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani. 

 Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetett helyszínen alakítható ki. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 
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A kezelési egységgel lehatárolt élőhelyfoltok esetében specifikus élőhelyrekonstrukciós és 

élőhelyfejlesztési javaslatok nem fogalmazhatók 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 vizes élőhelyek a leginkább érintettek a klímaváltozásból, 

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

sikerességétől függ. 

 

3.2.1.6.  KE-6 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: jellegtelen üde gyepek (OB), jellegtelen száraz-félszáraz 

gyepek (OC), üde és nedves cserjések (P2a), galagonyás-kökényes-borókás száraz 

cserjések (P2b – részben), újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú 

fiatal erdősítés (P3), őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok (RA), őshonos 

fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők (RB), őshonos lombos fafajokkal 

elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők (RDb) / Natura 2000 kód: nincs 

érintettség 

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

gyapjasszövő (Eriogaster catax). 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/11*, 0165/12*, 

0165/13a*, 0165/13b*, 0165/14*, 0165/15*, 0165/16*, 0165/17*, 0165/18, 

0165/19*, 0165/20*, 0165/21*, 0165/3*, 0165/4*, 0165/5*, 0165/6*, 0165/7*, 

0165/8*, 0165/9*, 0167*, 0168/17*, 0168/18b*, 0168/20*, 0168/21*, 0168/22*, 

0168/24*, 0168/2b*, 0172/7a*, 0172/7b*, 0173/3*, 0173/4b*, 0173/4c*, 0173/5*, 

0174*, 0175*, 0189*, 042*, Bükkaranyos: 041*, 043*, 045/1*, 045/2*, Harsány: 

0160/1a*, 0160/1b*, 0165/4*, 0167*, 0168*, 0171/10*, 0171/11*, 0171/12*, 

0171/7, 0171/8*, 0172/2, 0173/5a*, 0173/5d*, 0173/5f*, Kisgyőr: 0/0878*, 

0259/4, 0277*, 0278/1*, 0278/2*, 0279/1*, 0279/2*, 0279/3*, 0280*, 0287/1*, 

0287/2*, 0288/1*, 0288/2*, 0292/4b*, 0294*, 0295*, 0298*, 0301*, 0302, 

0303/1*, 0303/2a*, 0303/2b*, 0304*, 0305, 0317*, 0360*, 0361*, 0362*, 

0380/2*, 0381*, 0382*, 0383/3a* (a csillaggal [*] jelölt hrsz-ek csak részben 

érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Borsodgeszt: 2/A*, 9/A*, 9/B*, 9/C*, 9/D*, 9/I*, 9/L*, 

Bükkaranyos: 38/E*, 95/I*, Harsány: 1/TI3*, 10/C*, 10/G*, 5/Q*, 6/TI1*, 6/TI2*, 

9/TI2*, 9/TI3*, Kisgyőr: 105/A*, 105/C*, 105/E*, 105/F*, 105/NY*, 105/TI1*, 
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105/TI2*, 123/C*, 83/I*, 95/A*, 95/C*, 95/D* (a csillaggal [*] jelölt 

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 

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: 

 

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). 
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 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.  

 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. 

 

a) 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 

részben magántulajdonban vannak, így a megnyíló agrár-erdészeti támogatások – a 

kompenzációs jellegű erdőtámogatáson túl – elérhetők a területen. A parlagterületek esetén a 

mezőgazdasági területek első erdősítése támogatandó, amennyiben ezt a termőhelynek 

megfelelő honos fafajjal tervezik. 

 

b) 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. 
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c) 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. 

 

d) A kezelési, fenntartási javaslatok indoklása: 

 

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

cserjésedő legelőterületekre vonatkozik, de a spontán fejlődő erdőterületek esetében is 

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

esetében a jelölő élőhelyek kiterjedése, illetve (közvetve) a jelölő és egyéb közösségi 

jelentőségű fajok élettere nőhet. 

 

 

3.2.1.7.  KE-7 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), vöröstölgyeseken 

túl ide soroltuk a spontán terjedéssel létrejött akácos állományokat is.  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata: 

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

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

fafajok spontán állományai (S6) / Natura 2000 kód: nincs érintettség 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), 

magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo); nagy tűzlepke (Lycaena 

dispar), vöröshasú unka (Bombina bombina), szivárványos ökle (Rhodeus 

sericeus amarus), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), díszes tarkalepke 

(Euphydryas maturna), csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), dunai 

tarajosgőte (Triturus dobrogicus), európai vidra (Lutra lutra) 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/11*, 0165/12*, 

0165/13a*, 0165/13b*, 0165/14*, 0165/15*, 0165/16*, 0165/17*, 0165/19*, 

0165/2*, 0165/20*, 0165/21*, 0165/22*, 0165/3*, 0165/4*, 0165/5*, 0165/6*, 

0165/7*, 0165/8*, 0165/9*, 0167*, 0168/10*, 0168/11*, 0168/17*, 0168/18a, 

0168/18b*, 0168/19*, 0168/20*, 0168/21*, 0168/22*, 0168/23*, 0168/24*, 

0168/2a*, 0168/2b*, 0172/7a*, 0172/7b*, 0173/3*, 0173/4b*, 0173/4c*, 0173/5*, 

0174*, 0175*, 042*, Bükkaranyos: 041*, 043*, Harsány: 0160/1a*, 0173/2*, 

0173/5a*, Kisgyőr: 0/0878*, 0280*, 0281, 0284*, 0287/1*, 0287/2*, 0294*, 

0304*, 0317*, 0360*, 0361*, 0362*, 0380/2*, 0383/3a* (a csillaggal [*] jelölt 

hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Borsodgeszt: 2/A*, 9/A*, 9/B*, 9/C*, 9/D*, 9/H, 9/I*, 9/J*, 

9/K, 9/L*, 9/M*, 9/N*, Bükkaranyos: 38/F*, Harsány: 1/C*, 1/J*, 12/F*, 6/B*, 

6/NY*, 7/G*, Kisgyőr: 105/A*, 105/B, 105/C*, 105/D*, 105/E*, 105/F*, 

105/NY*, 123/C*, 83/E, 83/H*, 83/NY2*, 95/C*, 95/D*, 95/E* (a csillaggal [*] 

jelölt erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 
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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 az alábbiak: 

 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.  

 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. 

 

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). 

 

a) 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. 

 

b) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok: 

 



40 

 

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. 

 

c) 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 állapot javulását, az 

inváziós növényfajok terjedésének megakadályozását, valamint az erdőgazdálkodási 

beavatkozások közvetlen negatív hatásainak megelőzését szolgálják. 

 

 

3.2.1.8.  KE-8 kezelési egység: Szántók, gyümölcsösök 

 

a) A kezelési egység meghatározása: 

 

A tervezési terület jelenleg is szántóként, szőlőként vagy gyümölcsösként hasznosított 

parcelláit soroltuk ehhez a kezelési egységhez. A kezelési egységhez tartoznak azok a kivett 

művelési ágban található ingatlanok is, melyek, melyek közvetlenül nem kapcsolhatók az 

erdő- és mezőgazdasági tevékenységekhez (erdészház, utak, egykori anyagnyerőhely).  

 

b) A kezelési egység megfeleltetése / Érintettség vizsgálata:  

 élőhelyek: Á-NÉR: egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (T1), vetett gyepek, 

füves sportpályák (T5), intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 

(T7), extenzív szőlők és gyümölcsösök (T8), fiatal parlag és ugar (T10), nyitott 

bányafelületek (U6), tanyák, családi gazdaságok (U10), út- és vasúthálózat (U11) 

/ Natura 2000 kód: nincs érintettség. 

 érintett közösségi jelentőségű fajok: nincs érintettség. 

 érintett földrészletek: Borsodgeszt: 0/0061*, 0/1040*, 0165/22*, 0168/17*, 

0168/2a*, 0168/2b*, 0173/4b*, Harsány: 0173/5a*, 0173/5f*, Kisgyőr: 0/0878*, 

0298*, 0303/1*, 0303/2a*, 0303/2b*, 0304*, 0360*, 0361*, 0362* (a csillaggal 

[*] jelölt hrsz-ek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 érintett erdőrészletek: Harsány: 1/TI3*, 5/Q* (a csillaggal [*] jelölt erdőrészletek 

csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet) 

 

c) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok: 

 

A kezelési egység területével lehatárolt kultúrterületeken a nagyüzemi gazdálkodási formák 

nem javasoltak. A Natura 2000 terület célkitűzéseivel összhangban, elsősorban a borsodgeszti 

és a kisgyőri zártkert (Meredek-hegy és a Halom-vár) mezőgazdasági hasznosítása 

javasolható. A hasznosítás számos formája (szőlő- és gyümölcstermesztés, szántóföldi és 

kerti kultúrák, kaszálás, legeltetés) megfelelő, de lehetőség szerint indokolt a kis térléptékű, 

mozaikos hasznosítás fenntartása. Több hektáros táblásítás, intenzív (kemikáliákon alapuló) 

hasznosítási rendszerek, valamint inváziós fajokból álló kultúrák nem javasoltak. A 

környezetkímélő gazdálkodási módszerek javasoltak. Az inváziós növények telepítése nem 

javasolt. 

 

d) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-

javaslatok: 
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- Kötelezően betartandó előírások:  

 

A parlagterületek részben „Natura 2000 gyepként” vannak nyilvántartva a támogatási 

rendszerben. A gyepterületek esetén a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának 

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

betartandó földhasználati előírásokat. Szántóterületek vonatkozásában kötelezően betartandó 

előírások nincsenek. 

 

- Önkéntesen vállalható előírások-javaslatok 

 

A területek jelenlegi hasznosítása alapján külön gyepekre és szántókra vonatkozó előírás-

javaslatokat is megfogalmaztunk. Gyepterületekre vonatkozó előírás-javaslatok: 

 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás. 

 A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a 

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

meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a működési terület szerint érintett nemzeti 

park igazgatósággal egyeztetni kell. 

 Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jószágállások helyét a működési terület 

szerinti nemzetipark-igazgatósággal egyeztetni szükséges. 

 

Szántóterületekre vonatkozó előírás-javaslatok: 

 Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás tilos 

 Mozaikos kisparcellás gazdálkodás folytatása, ahol egy tábla mérete legfeljebb 2 

hektár 

 Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy száraz gyep 

kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék használata tilos, csak a 

termőhelyre jellemző őshonos fajok vethetők. 

 

e) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok: 

 

A régi gyümölcsfajták feltárásával, az agrodiverzitás megőrzésének fontos helyszínévé válhat 

a tervezési terület. Javasolt a felhagyott gyümölcsösökben a régi tájfajták felkutatása, 

azonosítása, felszaporítása, esetlegesen új ültetvények kialakítása ezen fajtákra (is) alapozva. 

A kaszálógyümölcsösök igen értékes élőhelyek, a megtermelt termék (gyümölcs, aszalvány, 

pálinka, lekvár) hozzáadott értéknek tekinthető. A szántóterületek esetén a mezőgazdasági 

területek első erdősítése is támogatandó, amennyiben ezt a termőhelynek megfelelő honos 

fafajjal tervezik. 

 

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.  
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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. Javasolt a térségre 

jellemző állattartás infrastruktúrájának fejlesztése. Szántóterületek (elsősorban az alacsony 

aranykorona-értékű, jelenleg parlagterületként jelentkező parcellák) esetén a területek 

erdősítése is javasolt. 

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. Közösségi jelentőségű 

fajokkal kapcsolatban az alábbi kezelési javaslatok adhatók meg: 

 

 Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

Folyamatos erdőborítást biztosító üzemmód választása az élőhelyét adó cseres-tölgyesekben 

és erdőssztyepp tölgyesekben. A legfontosabb erdőkezelői teendő az inváziós fásszárúak 

visszaszorítása, a csertölgy jelenlegihez hasonló arányú jelenlétének biztosítása, az 

állományszerkezeti jellemzők javítása. 

 Nagy szikibagoly lepke (Gortyna borelii lunata) 

A faj tápnövényének, a sziki kocsordnak (Peucedanum officinale) védelme nélkül a faj 

megőrzése nem lehet sikeres. A kocsordos gyepek kaszálását úgy kell megvalósítani, hogy 

(1) lehetőség szerint nem minden évben legyen a teljes állomány lekaszálva, másrészt (2) 

pedig javasolt a sávos, illetve a mozaikos kaszálás elvégzése. A kocsordos élőhely 

kaszálására a július 10 és az augusztus 20. közötti időszak javasolt. 

 Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 

A tervezési terület erdőterületein elengedhetetlen a faj számára megfelelő erdőszegélyek és 

erdei utak, nyiladékok megléte, főként a kőris (Fraxinus spp.) és a fagyal (Ligustrum 

vulgare), valamint a lágyszárú-szintben a különböző veronika-fajok állandó jelenléte.  

 Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

A faj védelme szempontjából kívánatos cserjés szegélyek (pl. utak mellett, a gyümölcsösöket 

elválasztó mezsgyéket követve) illetve a gyepeket tarkító kökények (Prunus spinosa), 

valamint galagonya- (Crataegus spp.) és vadrózsa (Rosa spp.) fajok megtartása. A 

legelőtisztítást úgy szükséges elvégezni, hogy ezek foltokként vagy sávokban 

visszamaradjanak. 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 

 

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében 

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

 

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

folyt a területen: 

 A területről jelzett védett szitakötőfajok (elsősorban a lápi szitakötő és a díszes 

légivadász) státuszának megállapítására vonatkozó felmérés; 

 A xilofág és szaproxilofág bogárfauna felmérése; 

 A magyar tavaszi fésűsbagoly, a nagy sziki bagoly és a díszes tarkalepke 

állományainak felmérése 2015-2016-ban. 

 

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, melynek révén a területen előforduló közösségi jelentőségű 

fajok száma bővülhet. 
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3.2.5. Mellékletek 

 

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

erdőrészletek csak részben érintik a lehatárolt kezelési egységet): 

 

Kezelési 

egység kódja 

Kezelési egység 

megnevezése 

Területe 

(ha) 

Érintett hrsz-ek  Érintett 

erdőrészletek 

KE-1 Cseres- és 

gyertyános-

tölgyesek 

(zonális erdők) 

542,39 Borsodgeszt: 0/1040*, 

0189*, Harsány: 

0160/1a*, 0165/4*, 

0173/2*, 0173/3*, 

0173/5a*, 0173/5f, 

Kisgyőr: 0/0878*, 

0278/1*, 0279/1, 

0279/2*, 0280*, 0284*, 

0287/1*, 0287/2*, 

0288/1, 0292/4b*, 

0380/1*, 0380/2*, 

0381*, 0382* 

Harsány: 1/A*, 1/B, 

1/C*, 1/E, 1/F*, 

1/G*, 1/H*, 1/J*, 

1/K*, 1/L*, 1/M*, 

1/TI1*, 1/TI3*, 

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

10/D*, 10/E, 10/F, 

10/H, 10/I*, 10/J*, 

10/K, 11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/D, 11/E, 

11/F*, 11/NY, 

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

12/D, 12/F*, 12/G*, 

12/NY, 13/A*, 

13/B*, 13/C, 13/D, 

13/E*, 13/F*, 13/G*, 

13/H*, 13/I*, 

13/NY, 37/A*, 5/A, 

5/B*, 5/C*, 5/D*, 

5/E, 5/F, 5/G*, 5/H*, 

5/I*, 5/J*, 5/K, 5/L*, 

5/M*, 5/N, 5/NY1, 

5/NY2, 5/O*, 5/P*, 

5/Q*, 5/R*, 6/A*, 

6/B*, 6/NY*, 

6/TI1*, 6/TI2*, 

7/A*, 7/B*, 7/C*, 

7/D*, 7/E*, 7/F*, 

7/G*, 7/H*, 8/A*, 

8/B*, 8/C*, 8/D, 8/E, 

8/F, 8/TI, 9/A*, 9/B, 

9/C, 9/D*, 9/E*, 9/F, 

9/G*, 9/TI1*, 

9/TI2*, 9/TI3*, 

105/C*, 105/D*, 

Kisgyőr: 105/E*, 

105/F*, 105/TI2*, 

83/F*, 83/G*, 

83/H*, 83/I*, 

83/NY2*, 95/C*, 

95/D* 

KE-2 Erdőssztyepp 

erdők 

146,76 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/11*, 

0165/13a*, 0165/13b*, 

0165/21*, 0168/18b*, 

Borsodgeszt: 2/A*, 

9/A*, 9/J*, 9/M*, 

9/N*, Bükkaranyos: 

38/E*, 38/F*, 95/I*, 
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0168/19*, 0168/20*, 

0168/23*, 0168/24*, 

0168/2b*, 0172/7b*, 

0173/3*, 0174*, 0175*, 

0189*, 042*, 

Bükkaranyos: 041*, 

043*, 045/2*, 061/b*, 

Harsány: 0160/1a*, 

0160/1b*, 0171/12*, 

0171/9, 0173/2*, 

0173/3*, 0173/5a*, 

0173/5c*, 0173/5d*, 

Kisgyőr: 0/0878*, 

0279/2*, 0284*, 

0285/2*, 0286*, 

0287/1*, 0287/2*, 

0288/1*, 0288/2*, 

0301*, 0380/1*, 

0380/2* 

Harsány: 1/A*, 1/C*, 

1/F*, 1/G*, 1/H*, 

1/J*, 1/K*, 1/L*, 

1/M*, 1/N, 1/TI1*, 

1/TI3*, 10/B*, 

10/D*, 10/G*, 10/I*, 

10/J*, 11/A*, 11/B*, 

11/C*, 11/F*, 12/A*, 

12/G*, 13/A*, 

13/B*, 13/E*, 13/F*, 

13/G*, 13/H*, 13/I*, 

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

5/D*, 5/G*, 5/H*, 

5/I*, 5/J*, 5/L*, 

5/M*, 5/O*, 5/P*, 

5/Q*, 5/R*, 5/TI1, 

5/TI2*, 6/A*, 6/B*, 

6/NY*, 6/TI1*, 

6/TI2*, 7/A*, 7/B*, 

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

7/F*, 7/H*, 8/A*, 

8/B*, 8/C*, 9/A*, 

9/D*, 9/E*, 9/G*, 

9/TI1*, 9/TI3*, 

Kisgyőr: 105/A*, 

105/C*, 105/D*, 

105/E*, 105/F*, 

83/F*, 83/G*, 

83/H*, 83/NY1, 

95/D* 

KE-3 Ligeterdők 21,83 Bükkaranyos: 041*, 

043*, 045/1*, 045/2*, 

061/b*, Harsány: 

0165/4*, 0167*, 0168*, 

0171/12*, 0173/5a*, 

0173/5b*, Kisgyőr: 

0284*, 0285/2*, 0286*, 

0287/1*, 0287/2*, 

0288/1*, 0288/2*, 

0289, 0291, 0301*, 

0303/2a*, 0303/2b*, 

0317*, 0360*, 0361*, 

0362*, 0382*, 

0383/3a*, 0383/3b 

Bükkaranyos: 38/E*, 

38/F*, 95/I*, 

Harsány: 1/G*, 

1/TI3*, 1/TI4*, 

Kisgyőr: 83/H*, 

95/B, 95/D*, 95/F*, 

95/G, 95/H* 

KE-4 Sztyepprétek, 

félszáraz gyepek 

és ezek 

cserjésedő 

állományaik 

47,10 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/11*, 

0165/12*, 0165/13a*, 

0165/13b*, 0165/14*, 

0165/2*, 0165/21*, 

0165/5*, 0165/6*, 

Borsodgeszt: 2/A*, 

9/A*, 9/D*, 9/M*, 

9/N*, Harsány: 

11/F*, 12/G*, 5/I*, 

5/J*, Kisgyőr: 

105/A*, 105/NY*, 
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0165/7*, 0168/10*, 

0168/11*, 0168/17*, 

0168/21*, 0168/22*, 

0168/23*, 0168/24*, 

0168/2b*, 0172/7a*, 

0172/7b*, 0173/3*, 

0173/4a, 0173/4b*, 

0173/4c*, 0173/5*, 

0174*, 0175*, 042*, 

Harsány: 0160/1a*, 

0173/5a*, Kisgyőr: 

0/0878*, 0277*, 

0278/1*, 0278/2*, 

0279/1*, 0279/2*, 

0279/3*, 0280*, 

0287/1*, 0292/4b*, 

0298*, 0301*, 0303/1*, 

0303/2a*, 0304*, 

0317*, 0362*, 0380/2* 

105/TI1*, 105/TI2*, 

95/C* 

KE-5 Fátlan vizes és 

mezofil 

élőhelyek 

(nádasok, 

magassásosok, 

mocsárrétek, 

magaskórósok, 

franciaperjések) 

36,33 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/12*, 

0165/13b*, 0165/14*, 

0165/3*, 0165/4*, 

0165/5*, 0165/7*, 

0165/8*, 0168/17*, 

0168/20*, 0168/2b*, 

0172/7a*, 0173/3*, 

Bükkaranyos: 041*, 

043*, 045/1*, 045/2*, 

061/b*, Harsány: 

0160/1b*, 0165/4*, 

0171/10*, 0171/11*, 

0171/12*, 0171/8*, 

0173/5a*, 0173/5b*, 

0173/5c*, Kisgyőr: 

0/0878*, 0278/1*, 

0279/1*, 0279/2*, 

0279/3*, 0280*, 

0287/1*, 0294*, 0295*, 

0298*, 0301*, 0303/1*, 

0303/2a*, 0304*, 

0317*, 0360*, 0361*, 

0362*, 0380/2* 

Borsodgeszt: 9/L*, 

Bükkaranyos: 38/F*, 

Harsány: 1/TI3*, 

1/TI4*, 5/TI2*, 

9/TI3*, Kisgyőr: 

105/NY*, 105/TI1*, 

105/TI2*, 123/C*, 

95/A*, 95/F*, 95/H* 

KE-6 Regenerálódó 

erdők, cserjések 

és gyepek 

112,51 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/11*, 

0165/12*, 0165/13a*, 

0165/13b*, 0165/14*, 

0165/15*, 0165/16*, 

0165/17*, 0165/18, 

0165/19*, 0165/20*, 

Borsodgeszt: 2/A*, 

9/A*, 9/B*, 9/C*, 

9/D*, 9/I*, 9/L*, 

Bükkaranyos: 38/E*, 

95/I*, Harsány: 

1/TI3*, 10/C*, 

10/G*, 5/Q*, 6/TI1*, 
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0165/21*, 0165/3*, 

0165/4*, 0165/5*, 

0165/6*, 0165/7*, 

0165/8*, 0165/9*, 

0167*, 0168/17*, 

0168/18b*, 0168/20*, 

0168/21*, 0168/22*, 

0168/24*, 0168/2b*, 

0172/7a*, 0172/7b*, 

0173/3*, 0173/4b*, 

0173/4c*, 0173/5*, 

0174*, 0175*, 0189*, 

042*, Bükkaranyos: 

041*, 043*, 045/1*, 

045/2*, Harsány: 

0160/1a*, 0160/1b*, 

0165/4*, 0167*, 0168*, 

0171/10*, 0171/11*, 

0171/12*, 0171/7, 

0171/8*, 0172/2, 

0173/5a*, 0173/5d*, 

0173/5f*, Kisgyőr: 

0/0878*, 0259/4, 

0277*, 0278/1*, 

0278/2*, 0279/1*, 

0279/2*, 0279/3*, 

0280*, 0287/1*, 

0287/2*, 0288/1*, 

0288/2*, 0292/4b*, 

0294*, 0295*, 0298*, 

0301*, 0302, 0303/1*, 

0303/2a*, 0303/2b*, 

0304*, 0305, 0317*, 

0360*, 0361*, 0362*, 

0380/2*, 0381*, 0382*, 

0383/3a* 

6/TI2*, 9/TI2*, 

9/TI3*, Kisgyőr: 

105/A*, 105/C*, 

105/E*, 105/F*, 

105/NY*, 105/TI1*, 

105/TI2*, 123/C*, 

83/I*, 95/A*, 95/C*, 

95/D* 

KE-7 Erdészeti 

ültetvények és 

származékaik 

71,39 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/11*, 

0165/12*, 0165/13a*, 

0165/13b*, 0165/14*, 

0165/15*, 0165/16*, 

0165/17*, 0165/19*, 

0165/2*, 0165/20*, 

0165/21*, 0165/22*, 

0165/3*, 0165/4*, 

0165/5*, 0165/6*, 

0165/7*, 0165/8*, 

0165/9*, 0167*, 

0168/10*, 0168/11*, 

0168/17*, 0168/18a, 

Borsodgeszt: 2/A*, 

9/A*, 9/B*, 9/C*, 

9/D*, 9/H, 9/I*, 9/J*, 

9/K, 9/L*, 9/M*, 

9/N*, Bükkaranyos: 

38/F*, Harsány: 

1/C*, 1/J*, 12/F*, 

6/B*, 6/NY*, 7/G*, 

Kisgyőr: 105/A*, 

105/B, 105/C*, 

105/D*, 105/E*, 

105/F*, 105/NY*, 

123/C*, 83/E, 

83/H*, 83/NY2*, 
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0168/18b*, 0168/19*, 

0168/20*, 0168/21*, 

0168/22*, 0168/23*, 

0168/24*, 0168/2a*, 

0168/2b*, 0172/7a*, 

0172/7b*, 0173/3*, 

0173/4b*, 0173/4c*, 

0173/5*, 0174*, 0175*, 

042*, Bükkaranyos: 

041*, 043*, Harsány: 

0160/1a*, 0173/2*, 

0173/5a*, Kisgyőr: 

0/0878*, 0280*, 0281, 

0284*, 0287/1*, 

0287/2*, 0294*, 0304*, 

0317*, 0360*, 0361*, 

0362*, 0380/2*, 

0383/3a* 

95/C*, 95/D*, 95/E* 

KE-8 Szántók, 

gyümölcsösök 

22,58 Borsodgeszt: 0/0061*, 

0/1040*, 0165/22*, 

0168/17*, 0168/2a*, 

0168/2b*, 0173/4b*, 

Harsány: 0173/5a*, 

0173/5f*, Kisgyőr: 

0/0878*, 0298*, 

0303/1*, 0303/2a*, 

0303/2b*, 0304*, 

0360*, 0361*, 0362* 

Harsány: 1/TI3*, 

5/Q* 

 

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, mely 

a borsodgeszti Meredek-hegy kivételével teljesen átfed a HUBN10003 azonosítóval 

rendelkező „Bükk hegység és peremterületei” különleges madárvédelmi területtel. A terület 

kezelésére vonatkozóan alapvetően a 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet az irányadó. A 

tervezési terület átfed helyi jelentőségű természetvédelmi területekkel a Csincse-völgyében, 

azonban a védett területek deregulációja mellett a természetvédelmi kezelési terv is hiányzik, 

így kötelező természetvédelmi jogszabályi előírások nem foganatosíthatók. 

 

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), így 

a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó vissza nem térítendő 

kompenzációs támogatás lehívható a területen. 

 

A tervezési terület gyep és szántóterületei részét képezik a Bükkalja Magas Természeti 

Értékű Területének (MTÉT). Ennek teljes területe 18.372 hektár, melyből a támogatható 

terület 13.110 ha kiterjedésű. A NATURA 2000 területek aránya az MTÉT területen 19%. 
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Az MTÉT célja az extenzív gazdálkodás támogatása, elsősorban a fokozottan védett, védett 

és veszélyeztetett madárfajok állományának fenntartása, azok számára optimális élőhely és 

környezet kialakítása, megtartása.  

 

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 

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).  

 

Az MTÉT-előírásokból az alábbi zonális célprogramok voltak lehívhatók a területre: (1.) 

szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; 

(2.) gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; (3.) természetvédelmi célú 

gyeptelepítés célprogram. 
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3.3.1.2.  Javasolt agrártámogatási rendszer 

 

3.3.2. Pályázatok 

 

A jelenleg is elérhető támogatási programokkal a terület fenntartó kezelése elvileg 

megvalósítható (lásd Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó kötelező földhasznosítási 

előírások). Mivel 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). 

 

3.3.3. Egyéb 

 

A miskolci székhelyű Zöld Akció Egyesület 2008-ban célzott támogatással megalapozó 

kutatásokat végzett a tervezési területen, melynek adatai jelen tervkészítési folyamatban is 

felhasználásra kerülhettek. 

 

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: 34-15/1 /2016 

70 levél kiküldése érintetteknek 

+ elektronikus levél (ismert 

címek esetében) 

2016.11.22 

Nyomtatott 

tájékoztató 

A BNPI elkészített egy Natura 

2000 dossziét, mely a 

tervezéssel és a Natura 2000 

területekkel kapcsolatban 

számos információval látja el a 

célzott érintettek körét 

(elsősorban: gazdálkodók, 

földhasználók). A dossziéba 

elhelyeztük a hatályos Natura 

2000 gyep és erdőtámogatási 

rendeleteket, kaszálási 

A fórumon a jelenlevőknek 

átadott dossziék száma (db) 

2016.11.09 

http://bnpi.hu/naturaterv
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bejelentőket). 

Fórum Jelenléti ív, emlékeztető, 

fotódokumentáció 

Üisz: 34-15/1/2016 

 

2016.11.22 

Önkormányzati 

közzététel 

Igazolás az önkormányzat 

részéről 

Üisz: 34-15/2/2016 

 

2016.11.09 

- 

2016.11.30 

Honlap Elérhetősége, adatfeltöltés 

dátuma 

www.bnpi.hu/naturaterv 

 

2016.11.09 

 

3.4.2. A kommunikáció címzettjei 

 

Célcsoport Szervezetek, képviselet 

Gazdálkodók, területhasználók (mezőgazdaság) Magántulajdonosok (39 címzett; 1 hektár 

feletti érintettség esetén), Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet (NFA) 

Erdőgazdálkodók Állami erdőgazdálkodó (Északerdő Erdészeti 

Zrt.) + 2 gazdasági társaság + 5 bejegyzett 

magánerdő tulajdonos 

Vadgazdálkodók Vadásztársaság (2 bejegyzett vadgazdálkodó; 

4 vadásztársaság) 

Önkormányzatok  Borsodgeszt község önkormányzata 

 Bükkaranyos község önkormányzata 

 Harsány község önkormányzata 

 Kisgyőr község önkormányzata 

Hatóságok  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztály 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály 

 Mezőkövesdi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal - Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kirendeltsége 

 Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Civil szervezetek, köztestületek  Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, 34. sz. 

Helyi Csoportja (Eger) 

http://www.bnpi.hu/naturaterv
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 Zöld Akció Egyesület (Miskolc) 

 Rónaőrző Természetvédelmi 

Egyesület (Kisgyőr) 

 Magyar Természetjáró Szövetség 

 Nemzeti Agrárkamara Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Igazgatósága 

 Magán Erdőtulajdonosok és 

Gazdálkodók Országos Szövetsége 

 OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Területi Szervezete 

 Bükk-Térségi LEADER Egyesület 

Kezelők, egyéb szolgáltatók  ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 

Helyi lakosság Az érintett települések lakosai 

 

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel 
 

A fórum után töltendő! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését 

megalapozó dokumentáció 
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1. A tervezési terület alapállapot jellemzése 
 

1.1. Környezeti adottságok 

 

A tervezési terület a Miskolci-Bükkalján található és három egymástól elkülönülő 

részegységből áll:  

(1) a nyugati alegység a borsodgeszti Meredek-hegyet (ennek magassága 275 méter) foglalja 

magába, mely átnyúlik a Halom-vár déli lejtőjére is;  

(2) a középső – egyben a legnagyobb kiterjedésű – részegység a Csincse-völgy két oldalát 

foglalja magába. Ennek nyugati része a Halom-vár csúcsát (314 m tszf.) képezi, mely a 

Csincse-völgy nyugati oldalán a Szénvonó-hegyet, az Ördöngős-tetőt és a Hársas-tetőt 

foglalja magába. A Tó-kúti-réten keskeny sávban a tervezési terület Kisgyőr belterületéig 

felhatol. A tervezési terület e részegysége magába foglalja a Csincse-völgynek a Harsány – 

Kisgyőr műúttól délre eső szakaszát, mely nagyjából a harsányi halastavakig húzódik déli 

irányban. A Csincse-völgy keleti oldalán a Bánya-tetőt és a Szilvás-erdőt foglalja magába; 

(3) a legkeletibb – és egyben legészakibb – részegység két egymásba futó völgyet és azok 

oldalait foglalja magába: a Vajla-rétet és a Cseh-völgyet. 

 

A terület geológiai adottságai változatosak. A magas tetők a tari dácittufa (ignimbrit) 

keményebb kőzeteiből állnak (Meredek-hegy, Halom-vár, Bánya-tető), melyeket a lejtőkön 

riolittufa vált fel (Harsányi riolittufa formáció). Míg a többé-kevésbé összesült tufák és 

tűzárkövek egymással délnyugat, nyugat-északkelet, keleti pásztákban váltakoznak, addig a 

kőzet felépítését nyugat-keleti övezetesség, tagoltság észak-déli irányú völgyek és völgyközi 

hátak cserélődése jellemzi. A terület fő völgyei a Déli-Bükktől vagy annak déli tövéből 

érkeznek. A velük párhuzamosan induló mellékvölgyek a kemény tűzkősávok előtt keletre 

vagy nyugatra kanyarodva a fővölgyek felé kényszerülnek. A völgytalpokon fluviális 

képződményeket találunk. 

 

1.1.1. Éghajlati adottságok 

 

A vizsgált terület magasabban (250 m tszf. m) fekvő területeinek éghajlata mérsékelten hűvös 

– mérsékelten száraz, a hegylábi területek mérsékelten meleg – mérsékelten száraz klímával 

jellemezhetők.  

A napsütéses órák évi összege 1800-1850 körüli, nyáron kb. 740-760 napfényes óra, télen 

170-180 óra napsütés várható. Az évi középhőmérséklet 8,5-9,0 °C, a vegetációs időszak 

átlaga 15,0 °C és 17,0 °C között alakul. A napi középhőmérséklet átlagosan 180-185 napon át 

haladja meg a 10 °C-ot, április 14-15. és október 13–15. között. A fagymentes időszak kb. 

180 nap, az utolsó tavaszi fagy április 25. után, az első őszi fagy pedig október 15. körül 

várható. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 31,0-33,0 °C, 

illetve –16,0 °C. A csapadék évi összege 600-650 mm, a vegetációs időszak átlaga 360-380 

mm. A 24 óra alatt lehullott legtöbb csapadékot (142 mm) Kácson mérték. A hótakarós napok 

átlagos száma 40-55, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm. Az ariditási index 1,08-

1,17 körüli. A leggyakoribb szélirányok a délnyugati és az északkeleti, az átlagos 

szélsebesség 2,5 m/s körüli. 

 

1.1.2. Vízrajzi adottságok 

 

A három részegység közül a középső és a keleti területén találunk vízfolyásokat. A Csincse-

patak Kisgyőrtől északnyugatra a Vár-völgyben ered, a tervezési területen 3,55 kilométeres 

szakasza folyik át. Folyása kezdetben nyugat – keleti, majd a Tó-kúti-völgyből futó időszakos 
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vízfolyás vizét felvéve, a leszűkülő völgyben északnyugat – délkeleti irányúvá válik. Míg 

kezdetben medre többé-kevésbé meanderezik, itt erősen bevágott, egyenes folyású. A 

Csincse-patak esése a tervezési területen 29 méter (max. 172 méter, min. 143 méter). Extrém 

száraz nyarakban a meder kiszáradhat, a környező rétek elöntésre – a meder erős bevágódás 

miatt – már csak nagyon ritkán kerülnek. A keleti (északi) részegységnél a Kulcsár-völgyi-

patak az időszakos vizek befogadója (Vajla-réti ér, Teknős-völgyi-ér, Rudas-völgy, Cseh-

völgyi ér). Ezek a medrek a tavaszi időszakban vízzel telítettek, sok esetben az érintkező 

rétek is tocsogósak. A Vajla-réti eret források is táplálják, melyek az égerláp alatt bukkannak 

a felszínre. A Vajla-rét felső végében egy kisebb ásott tó is megtalálható. 

A Miskolci-Bükkalján a talajvíz általában 6 méternél mélyebben helyezkedik el, csak a 

völgyekben található magasabban (4 méter mélyen). A talajvíz kalcium – magnézium – 

hidrogénkarbonátos jellegű.  

 

1.1.3. Talajtani adottságok 

 

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

egyeduralkodók. E talajok középkötöttek és agyagos vályog mechanikai összetételűek. Az 

alacsonyabb térszíneken, illetve a dácit- és riolittufán, valamint a nagyobb részt lösszel kevert 

üledékeken barnaföldek képződtek. Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk 

kedvező. A korábban szőlő- és gyümölcskultúrákkal fedett meredekebb lejtőkön „földes 

kopárok” is kialakulhattak az eróziós tevékenységek következtében. A nem túl széles 

völgytalpakon középkötött réti öntéstalajokat találunk. 

 

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 terület állatvilágának a jellegét a hegylábperemi helyzet és az antropogén hatások 

határozzák meg. A Bükkalja kultúrtájban az ilyen élőhelyfolyósok mentén alakulhatott ki 

olyan állatvilág, mely a cserjés – fás élőhelyekhez köthető (pl. ragadozó madárfajok, odulakó 

énekes madarak, xilo- és szaproxilofág rovarok). Jelentős arányban találunk olyan 

madárfajokat is, melyek a szántó- és szőlőterületeken is megtalálhatók, és a nyíltabb 

élőhelyekhez köthetők (pl. kis pávaszem - Saturnia pavonia, sordély – Miliaria calandra, 

mezei pacsirta – Alauda arvensis, rozsdás csuk - Saxicola rubetra). Bár a tervezési terület 

vízfolyásai kis vízhozamúak, a lefutó patakvölgyek mindegyikében található legalább 

időszakos víztest, mely kedvez a mikroklimatikus hűvös zugokban, láposodó völgytalpakat 

kedvelő fajoknak. A völgytalpi üde élőhelyeken alkalmilag a fokozottan védett haris (Crex 

crex) is fészkel. 
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Élőhely neve 

Á-NÉR 

kódja 

Natura 

2000 

élőhely 

kódja 

Területe 

(ha) 

Aránya 

(%) 

Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és 

tavikákások 
B1a - 0,25 0,03 

Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves 

mocsári-vízparti növényzet 
B2 - 0,34 0,03 

Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, 

mételykórós mocsarak 
B3 - 0,08 0,01 

Nem zsombékoló magassásrétek B5 - 6,65 0,66 

Kékperjés rétek D2 6410 0,36 0,04 

Mocsárrétek D34 6440 3,03 0,30 

Patakparti és lápi magaskórósok D5 6430 0,93 0,09 

Franciaperjés rétek E1 6510 24,24 2,42 

Hegy-dombvidéki sovány gyepek és 

szőrfűgyepek 
E34 - 5,36 0,54 

Köves talajú lejtősztyepek H3a 6240 3,54 0,35 

Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz 

magaskórósok 
H4 6210, 6240 32,66 3,26 

Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek H5a 6240 3,24 0,32 

Fűzlápok J1a 91E0 0,25 0,03 

Láp- és mocsárerdők J2 91E0 2,51 0,25 

Égerligetek J5 91E0 19,06 1,90 

Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek K2 91G0 74,93 7,49 

Mész- és melegkedvelő tölgyesek L1 91H0 5,17 0,52 

Cseres-kocsánytalan tölgyesek 
L2a 

91M0, 

91I0 
467,87 46,75 

Hegylábi zárt erdőssztyep lösztölgyesek L2x 91I0 121,13 12,10 

Zárt mészkerülő tölgyesek L4a - 0,36 0,04 

Nyílt lösztölgyesek M2 91I0 19,69 1,97 

Sztyepcserjések M6 40A0 0,14 0,01 

Jellegtelen üde gyepek OB - 23,65 2,36 

Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek OC - 27,67 2,76 

Lágyszárú özönfajok állományai OD - 1,55 0,16 

Magaskórós ruderális gyomnövényzet OF - 0,06 0,01 

Üde és nedves cserjések P2a - 0,82 0,08 

Galagonyás-kökényes-borókás száraz 

cserjések 
P2b 40A0

6
 43,98 4,39 

Újonnan létrehozott, őshonos vagy 

idegenhonos fafajú fiatal erdősítés 
P3 - 3,10 0,31 

Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok RA - 0,21 0,02 

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy 

pionír erdők 
RB - 5,32 0,53 

Őshonos lombos fafajokkal elegyes 

idegenhonos lombos és vegyes erdők 
RDb - 8,30 0,83 

Akácültetvények S1 - 0,85 0,08 

                                                 
6
 A kategóriához tartozó élőhelyfoltoknak csak egy része tartozik a megjelölt Natura 2000 élőhelytípushoz. 
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Élőhely neve 

Á-NÉR 

kódja 

Natura 

2000 

élőhely 

kódja 

Területe 

(ha) 

Aránya 

(%) 

Nemesnyárasok S2 - 0,21 0,02 

Ültetett erdei- és feketefenyvesek S4 - 7,30 0,73 

Egyéb ültetett tájidegen fenyvesek S5 - 1,30 0,13 

Nem őshonos fafajok spontán állományai S6 - 61,70 6,16 

Nem őshonos fajú ültetett facsoportok, 

erdősávok és fasorok 
S7 - 0,03 0,003 

Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák T1 - 7,02 0,70 

Vetett gyepek, füves sportpályák T5 - 1,40 0,14 

Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós 

ültetvények 
T7 - 10,41 1,04 

Extenzív szőlők és gyümölcsösök T8 - 0,55 0,05 

Fiatal parlag és ugar T10 - 2,90 0,29 

Nyitott bányafelületek U6 - 0,10 0,01 

Kisvizek U9d - 0,04 0,00 

Mesterségesen létrehozott víztestek U9m - 0,42 0,04 

Tanyák, családi gazdaságok U10 - 0,03 0,00 

Út- és vasúthálózat U11 - 0,17 0,02 

Összesen:   1000,89 100 

     

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek 

 

Élőhelytípus kódja Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás 

(A-D) 

6210  Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* 

fontos orchidea-lelőhelyek) 

B 

6240* Szubpannon sztyeppek B 

6430  Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 

B 

91I0* Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy 

(Quercus spp.) fajokkal 

C 

40A0*  Szubkontinentális peri-pannon cserjések C 

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

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

C 

91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val 

és Carpinus betulusszal 

C 

91M0  Pannon cseres-tölgyesek C 

6410  Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-

bemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 

D 

6510  Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

D 

91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel D 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó 

mocsárrétjei 

„D” értékkel 

felvételre 
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Élőhelytípus kódja Élőhelytípus megnevezése Reprezentativitás 

(A-D) 

javasolt 

 

A jelölés alapjául szolgáló élőhelytípusok összefoglalása: 

 

Natura 2000 élőhely megnevezése Kódja Minősítése Területe / aránya (a 

2015 évi 

felmérések alapján) 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz 

gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

6210  B-CBB 23,31 ha / 2,33% 

Szubpannon sztyeppek 6240*  B-CBB 16,12 ha / 1,61% 

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig 

tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

6430  B-CCC 0,93 ha / 0,09% 

Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy 

(Quercus spp.) fajokkal 

91I0*  C-BCC 141,23 hektár / 

14,11% 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 40A0* C-CCC 2,30 hektár / 0,23% 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 

(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0* C-CCC 21,83 hektár / 

2,18% 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

petraeá-val és Carpinus betulusszal 

91G0* C-CCC 74,93 hektár / 

7,49% 

Pannon cseres-tölgyesek 91M0  C-CCC 467,46 hektár / 

46,7% 

 

Közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok: 

 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 

 

Élőhely kódja: 6210 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Nagy kiterjedésben megjelenő élőhely, 

amelynek állományai másodlagosak. Az 

alapkőzet sajátosságai miatt 95 %-át az 

enyhén mészkerülő hegyi fogtekercs 

(Danthonia alpina) dominálta félszáraz 

gyepek teszik ki és csak kis kiterjedésben 

fordulnak elő a tollas szálkaperje 

(Brachypodium pinnatum) uralta 

állományok. A Kék-mező alatti völgyek 

oldalaiban, valamint a Csáti-fák és a Halom-

vár délnyugati- nyugati oldalában jelentős 

kiterjedést érnek el. 

  

Élőhely területi aránya: 2,33% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 
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Élőhely kiterjedése a területen: 23,31 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Sekély talajon riolit és riolittufa alapkőzeten megjelenő élőhely amelynek jellemző fűfaja a 

hegyi fogtekercs (Danthonia alpina), kisebb arányban a tollas szálkaperje (Brachypodium 

pinnatum). A fogtekercs dominálta állományok kissé fajszegényebbek a szálkaperjés 

gyepekétől. Mindkét típusban előfordulnak a térségre jellemző erdőssztyep-fajok is. A kísérő 

fajok között megjelenik a karcsú fényperje (Koeleria cristata), a tavaszi sás (Carex 

caryophyllea), a keskenylevelű perje (Poa angustifolia). A gyep degradációjával a 

társulásalkotó fűfajt a fenyérfű (Bothriochloa ischamemum) helyettesíti vagy a siska 

nádtippan (Calamagrostis epigeios) terjed benne el. 

A hegyi fogtekercs (Danthonia alpina) dominálta gyepek jellemző fajai: hegyi here 

(Trifolium montanum), kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia), agárkosbor (Orchis morio), 

festő zsoltina (Serratula tinctoria), fűzlevelű peremizs (Inula salicina), koloncos lednek 

(Lathyrus lacteus), tömött zabfű (Helictotrichon compressum), hosszúlevelű árvalányhaj 

(Stipa tirsa), nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale). 

A szálkaperjés rétek kétszikűekben gazdagok és egyes fajokkal jól jellemezhetőek: sárga len 

(Linum flavum), pongyola harangvirág (Campanula sibirica), ágas homokliliom 

(Anthericum ramosum), nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria), fehér zanót (Chamaecytisus 

albus), bérci here (Trifolium alpestre), borzas ibolya (Viola hirta), bíboros kosbor (Orchis 

purpurea), lenlevelű zsellérke (Thesium linophyllon), kardos peremizs (Inula ensifolia), 

borzas peremizs (Inula hirta), zászlós csűdfű (Astragalus onobrychis), nagyvirágú lednek 

(Lathyrus latifolius), hegyi árvalányhaj (Stipa joannis). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Az élőhelyfoltok természetközeliek 

degradációt jelez bennük a siska nádtippan 

(Calamagrostis epigeios), amely az 

élőhelyfoltok kb. 30 %-án megtalálható és 

akár az 50 %-os borítást is elérheti. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhely veszélyeztetettsége közepes. A 

legfontosabb veszélyeztető tényező a 

kezelések (legeltetés) elmaradása és a késő 

tavaszi avartüzek. Az özönnövények 

terjedése is potenciális veszélyforrást jelent. 

  

Veszélyeztető tényezők: A kezelések elmaradásával az élőhelytípus 

záródhat, beerdősülhet (pásztorkodás 

felhagyása, legeltetés hiánya - A04.03; 

fajösszetétel változás, szukcesszió - K02.01). 

A leromlást jelzi a honos siska nádtippan 

előretörése is, melynek következtében 

fajszegény, gyomos állományok is 

kialakulhattak (I02). Kisebb állományait a 

közelmúltban be is erdősítették (B01.02). A 

szomszédos akácosokból a faj átterjedése 

veszélyeztetheti állományait (idegenhonos 

inváziós fajok jelenléte – I01). Potenciális 
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veszélyeztető tényezőként tartható számon a 

természetes folyamatok vagy emberi 

tevékenységek következtében való leégés 

(J01.01). 

 

Szubpannon sztyeppek 

 

Élőhely kódja: 6240* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Részben másodlagosan jöttek létre a dombok 

meredek oldalain erodálódó talaján, vagy 

löszös alapkőzeten. Előfordul plakor 

helyzetben is, főleg egykori szőlők helyén. 

Edafikusan csak kis kiterjedésben találjuk 

meg, főleg rioliton. Három társulás tartozik 

ide, amelyből a Közép-dunai erdőspuszta-rét 

(Campanulo-Stipetum) aránya a legnagyobb 

és ez jellemző az egykori szőlők és 

gyümölcsösök helyén kialakult gyepekben. 

Legszebb állományai a Meredek-hegyen, és 

a Csáti-fák dűlőben találjuk. Az északi 

lejtősztyepprét (Pulsatillo-Festucetum) 

kisebb kiterjedésben jelenik meg, inkább 

déli- délnyugati kitettségben. Löszgyepek a 

Kék-mező alatti völgyekben pl. Teknős-

völgy maradtak fenn. 

  

Élőhely területi aránya: 1,61% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 16,12 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Részben erodálódó, enyhén löszös málladéktalajon kialakult élőhely, amelybe a közép-dunai 

erdőspuszta-rét (Campanulo-Stipetum), északi lejtősztyepprét (Pulsatillo-Festucetum) és a 

löszpusztarét (Salvio-Festucetum) tartozik. Állományalkotó pázsitfűfaja a barázdált csenkesz 

(Festuca rupicola), hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa), árva rozsnok (Bromus inermis), 

fenyérfű (Bothriochloa ischaemum), melyekhez a deres tarackbúza (Elymus hispidus), a 

hegyi fogtekercs (Danthonia alpina), a karcsú fényperje (Koeleria cristata), a keskenylevelű 

perje (Poa angustifolia), a hegyi sás (Carex montana) és a tollas szálkaperje (Brachypodium 

pinnatum) társul. 

A kétszikűek közül jellemző a mezei és ligeti zsálya (Salvia pratensis, S. nemorosa), a 

tavaszi hérics (Adonis vernalis), a sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), a vastövű imola 

(Centaurea scabiosa), a csattogó szamóca (Fragaria viridis), a réti útifű (Plantago media), a 

tejoltó és a szürke galaj (Galium verum, G. glaucum), a közönséges legyezőfű (Filipendula 

vulgaris), a zöld dárdahere (Dorycnium herbaceum), a parlagi rózsa (Rosa gallica), a mezei 

üröm (Artemisia campestris), az ezüstös pimpó (Potentilla argentea), a foltos véreslapu 

(Hypochoeris maculata), a csomós harangvirág (Campanula glomerata), az olasz 

harangvirág (Campanula bononiensis), a borzas peremizs (Inula hirta), a borzas ibolya 
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(Viola hirta), a magyar szegfű (Dianthus pontederae), a hegyi homokhúr (Arenaria 

procera), a tarka imola (Centaurea triunfettii ssp. aligera), gumós macskahere (Phlomis 

tuberosa), réti iszalag (Clematis integrifolia), a sziki kocsord (Peucedanum officinale), a 

buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. 

nigricans), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a piros pozdor (Scorzonera purpurea), a 

hegyi árvalányhaj (Stipa joannis), a kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata), a változó 

gurgolya (Seseli varium) és az aranyfürt (Aster lynosiris). Regionálisan érdekes karaktert 

jelent a sziki kocsordos magaskórós sztyepprétek megléte. Kezdődő degradációt jelez a 

mezei iringó (Eryngium campestre), a közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), a fenyérfű 

(Bothriochloa ischaemum) és a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) megjelenése és 

elterjedése. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állományai természetközeliek, kisebb 

részben közepesen leromlottak. A 

fajkészletük jó, számos a társulásokra 

jellemző ritka és specialista fajjal. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tavaszi avartüzek a gyep felnyílását és 

zavarástűrő fajok, gyomok megtelepedését 

teszik lehetővé. Számos helyen az akác 

terjedése veszélyezteti, de a becserjésedés is 

negatívan hat, elsősorban a másodlagos 

állományok kiterjedését csökkenti. 

Az őshonos fajok közül a szervesanyag 

felhalmozódás és az égetés hatására is a siska 

nádtippan (Calamagrostis epigeios) terjedése 

tapasztalható. 

Kis kiterjedésben, de tapasztalható az 

akáccal történő beerdősítés. 

  

Veszélyeztető tényezők: A gyepek legeltetésének felhagyásával 

helyenként kedvezőtlen folyamatok indultak 

be, pl. cserjésedés (pásztorkodás felhagyása, 

legeltetés hiánya - A04.03, fajösszetétel 

változás, szukcesszió - K02.01). Kis 

kiterjedésben, de tapasztalható az akáccal 

történő beerdősítés (B01.02). Az érintkező 

spontán és ültetett akácosok irányából erős 

az idegenhonos inváziós fajok „nyomása” 

(I01). A lejtőssztyeppek leromlását, 

fajkészletének az elszegényesedését mutatja 

a siska nádtippan, a közönséges tarackbúza 

és a fenyérfű előretörése (I02). Potenciális 

veszélyeztető tényezőként tartható számon a 

természetes folyamatok vagy emberi 

tevékenységek következtében való leégés 

(J01.01).  
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Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

 

Élőhely kódja: 6430 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Szegélytársulásként fordul elő égerlápok, 

égerligetek mellett a Kék-mező alatti 

völgyekben (Teknős-völgy, Hosszú-vajla) és 

a Cseh-völgyben. 

  

Élőhely területi aránya: 0,09% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,93 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Az égeresek és égerlápok szegélyében a magassásosokkal érintkezve található meg a 

területen. Egy üdébb patakparti réti legyezőfüves (Filipendula ulmaria) típusa és egy 

szárazabb fűszeres baraboly (Chaerophyllum aromaticum) dominálta magaskórós társulást 

találunk meg a területen, ami inkább ligeterdei szegélynövényzetet képez. 

A fajkészletére jellemző a nagy termetű fajok jelenléte, amelyből a réti legyezőfű 

(Filipendula ulmaria) a jellemző. A gyepszintben gyakori a közönséges erdeikáka (Scirpus 

sylvaticus), a közönséges lizinka (Lisymmachia vulgaris), az éles sás (Carex gracilis), a 

bánsági sás (Carex buekii). A kísérőfajok között higromezofil növények fordultak elő: erdei 

angyalgyökér (Angelica sylvestris), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), réti füzény 

(Lythrum salicaria), borzas füzike (Epilobium hirsutum), mocsári gólyahír (Caltha 

palustris), orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis), fűszeres baraboly (Chaerophyllum 

aromaticum), szürke aszat (Cirsium canum), kapaszkodó galaj (Galium rivale) és a mocsári 

gólyaorr (Geranium palustre).  

Kezdődő degradációt jelez a nagy csalán (Urtica dioica), a hamvas szeder (Rubus caesius) 

és a közönséges nád (Phragmites australis) megjelenése és terjedése. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állományai jórészt természetközeliek a 

vízellátottság miatt kevéssé degradáltak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A kis kiterjedése és ökoton helyzete miatt 

fokozottan sérülékeny. A vízellátottság 

változására érzékenyen reagál, kiszáradva 

szedres – csalános (Urtica-Rubus stádium) 

gyomnövényzetté alakul. 

  

Veszélyeztető tényezők: A tervezési terület vízfolyásai a települések 

viszonylagos közelsége folytán potenciálisan 

ki vannak téve a felszíni vizek 

szennyezésének (H01) és a szemetelésnek 

(H05.01). A terület spontán vagy szándékolt 

leégetése az élőhely kiszáradását okozhatja 

(J01.01). Idegenhonos fajok közül 
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elsősorban a zöld juhar erősödő jelenléte 

veszélyezteti (I01), míg a honos fajok közül 

a nagy csalán, a hamvas szeder és a 

nádasodás a legjelentősebb veszélyeztető 

tényező (I02). A patakok kiárkolásával, a 

meredek partfalú medrek kialakulásával a 

természetes üde szegélynövényzet élettere 

csökken (J02.05), ez fokozhatja a kiszáradást 

(K01.03) és a fentebb vázolt élőhelyi 

átalakulásokot is indukálja (K02.01). A 

völgytalpak alkalmilag kvadozással és/vagy 

cross motorozással érintettek (G01.03), 

amely az előhelyeken előforduló állat- és 

növényfajokban és a talajban (erózió, 

tömörödés, szennyeződés) okozhat károkat. 

 

Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy (Quercus spp.) fajokkal 

 

Élőhely kódja: 91I0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Alapjában véve három társulás alkotja a 

felnyíló tatárjuharos lösztölgyes (Aceri 

tatarico-Quercetum), a meredek oldalakon 

megjelenő hársas-tölgyes (Dictamno-

Tilietum), valamint völgytalpi helyzetben 

megjelenő mezei juharos kocsányos tölgyes 

(Aceri campestri-Quercetum roboris). A 

tatárjuharos lösztölgyes csak kis 

kiterjedésben maradt fenn a Meredek-hegy, 

Csáti-fák és a Halom-vár területén, amelyből 

a legszebb kifejlődésű a Csáti-fák délre néző 

völgyében található. A zárt erdőssztyep-

erdők már nagyobb kiterjedésben találhatók 

meg a Cseh-völgy, Bánya-tető, Szilvás-erdő, 

Oláh-kúti-völgy, Szénhordó-hegy-Hársas-

tető vonulaton. 

  

Élőhely területi aránya: 14,11% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 141,23hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A három élőhely közül a tatárjuharos lösztölgyes (Aceri tatarici-Quercetum) inkább edafikus 

jellegűen jelenik meg a területen. A legtöbb állománya gyepekkel érintkezik, zárt 

erdőtömbbe ékelődve csak néhány kisebb foltja fordul elő. Megjelenésére jellemző a dús 

cserjeszint, a ritkás lombkoronaszint, amelyben a molyhos tölgy (Quercus pubescens) 

mellett a tatárjuhar (Acer tataricum) is bőven jelen van. A zárt tömbben lévő állományokban 

a tatárjuhar (Acer tataricum) a második lombkoronaszintben és a cserjeszintben is jelen van. 
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A zártabb típusokban a magas kőris (Fraxinus excelsior), a kislevelű hárs (Tilia cordata) is 

előfordul. A cserjeszintjében a kökény (Prunus spinosa) mellett a csepleszmeggy (Cerasus 

fruticosa), a törpemandula (Amygdalus nana), a parlagi rózsa (Rosa gallica), a bibircses 

kecskerágó (Euonymus verrucosus) gyakori, de megtaláljuk az ostorménbangita (Viburnum 

lantana), a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a kétbibés galagonya (Crataegus 

laevigata) és húsos som (Cornus mas) fajokat is. 

A gyepszint fajgazdag, védett növényfajok is tömegesen jelentkeznek: tavaszi hérics (Adonis 

vernalis), nagyezerjófű (Dictamnus albus), egyenes iszalag (Clematis recta), pázsitos 

nőszirom (Iris graminea), tarka nőszirom (Iris variegata), bugás fürtösveronika 

(Pseudolysimachion spurium), gumós macskahere (Phlomis tuberosa), magyar zergevirág 

(Doronicum hungaricum), réti iszalag (Clematis integrifolia), Janka-tarsóka (Thlaspi 

jankae). Jellemző fajok: májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis), koloncos lednek 

(Lathyrus lacteus), tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), erdei gyöngyköles 

(Lithospermum purpureo-coeruleum), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), 

soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odoratum), bárányüröm (Artemisia pontica), tarka 

imola (Centaurea triumfettii ssp. stricta), sziki kocsord (Peucedanum officinale), , 

salátaboglárka (Ficaria verna), odvas keltike (Corydalis cava), csuklyás ibolya (Viola 

ambigua), borzas ibolya (Viola hirta), közönséges méreggyilok (Vincetoxicum 

hirundinaria), bérci here (Trifolium alpestre), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), 

barázdált csenkesz (Festuca rupicola), sárgás sás (Carex michelii), hegyi sás (Carex 

montana). 

A zártabb erdők közül a mezei juharos kocsányos tölgyes (Aceri campestri-Quercetum 

roboris) mindig völgytalpi helyzetben fordul elő. A lombkoronaszintjében a hatalmas 

kocsányos tölgyek (Quercus robur) dominálnak a második lombkoronszintet adó és szintén 

nagyra növő mezei juharokkal (Acer campestre) és szórványos gyertyánnal (Carpinus 

betulus). A cserjeszint már mérsékeltebb, bár a juhar újulata mellett a kökény (Prunus 

spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a veresgyűrű som (Cornus 

sanguinea) is gyakori. A gyepszint a nagyobb árnyalás miatt gyérebb: a széleslevelű 

salamonpecsét (Polygonatum latifolium), a salátaboglárka (Ficaria verna), a podagrafű 

(Aegopodium podagraria) és a magas zsombor (Sisymbrium strictissimum). 

A hársas-tölgyesek, amelyek egyelőre Dictamno-Tilietum-ként lettek elkönyvelve, inkább a 

meredekebb északias lejtőkön jelennek meg, és a gyertyános-tölgyessel vikariálnak. A 

lombkoronaszintjükben a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a kislevelű hárs (Tilia 

cordata) jellemző, de előfordul a gyertyán (Carpinus betulus) is. A cserjeszintje gyér, néhol 

teljesen hiányzik. A gyepszintben a széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium) a 

jellemző, de előfordul benne a közönséges falgyom (Parietaria officinalis) vagy a magyar 

zergevirág (Doronicum hungaricum) is. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Fajgazdagságuk miatt a lösztölgyesek 

természetközeliek, míg az erdészeti 

hasznosítás alatt álló zárt hársas és mezei 

juharos tölgyesek között közepesen leromlott 

állományok is előfordulnak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A lösztölgyesek veszélyeztetettsége 

elsősorban a kis állományméretekből adódik. 

Országosan is igen ritka, vegetációtörténeti 

szempontból is igen jelentős élőhelytípusnak 

tekinthető. 
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Veszélyeztető tényezők: Fokozott veszélyt jelent az akác terjedése 

(I01), a gyepekkel érintkező állományoknál 

az avartüzek megjelenése (J01.01). A 

legjelentősebb hatás mégis az 

erdőgazdálkodás (B02; elsősorban B02.04), 

bár gyenge termőhelyként többnyire 

véderdőként szerepelnek. A nem 

üzemtervezett, csak fásításnak minősülő 

foltok könnyebben fakitermelés áldozatául 

eshetnek. A zárt hársas-tölgyeseknél a hárs 

elegyből való eltávolítása, vörös tölgy 

beültetése gyakori jelenség (B02.01.02). 

 

Szubkontinentális peri-pannon cserjések 

 

Élőhely kódja: 40A0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A fajgazdag sztyepcserjések mindig az 

erdőssztyep erdők és rétek érintkezési 

zónájában, azok szukcesszionális 

stádiumaként jelennek meg a területen. Az 

egykori szőlő- és gyümölcsparcellák 

határmezsgyéin maradtak fenn ritkább 

fajoknak is menedéket nyújtó állományaik, 

amelyek utána innen terjedtek szét 

másodlagosan. Szép állományai a Meredek-

hegy, Halom-vár, Teknős-völgy területén 

fordulnak elő. A nagyobb kiterjedésű 

foltoknak csak egy része tekinthető 

sztyeppcserjésnek. A teljesen zárt és már 

fákkal betelepülő cserjések aljnövényzete 

jellegtelenné válik. 

  

Élőhely területi aránya: 0,23% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 2,30 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A legjobb természetességű cserjések mindig az erdőssztyepp-erdők szegélyében jelennek 

meg. A nagyobb kiterjedésű másodlagos kökényesekből csak azokat soroltuk ide, amelyek 

erdőssztyepp-rétek szukcessziója útján jöttek létre és a gyepszintjük nem szegényedett el, 

vagy megjelent bennük a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), tarka nőszirom (Iris 

variegata), erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum), nagyezerjófű 

(Dictamnus albus), valamint előfordult bennük csepleszmeggy (Cerasus fruticosa), 

törpemandula (Amygdalus nana) vagy parlagi rózsa (Rosa gallica). Jellemzően a kökény 

(Prunus spinosa) a meghatározó faja ezeknek a cserjéseknek, csak kevés olyan élőhelyfolt 

van, ahol a csepleszmeggy (Cerasus fruticosa) vagy hidridje a domináns. 

A cserjék között előfordul még a parlagi rózsa (Rosa gallica), varjútövis (Rhamnus 
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catharticus), tatárjuhar (Acer tataricum), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), kétbibés 

galagonya (Crataegus laevigata). Gyepszintben főleg gyepfajokat találunk, de xerotherm 

erdei fajok is előfordulnak: barázdált csenkesz (Festuca rupicola), piros gólyaorr (Geranium 

sanguineum), aranyfürt (Aster lynosiris), olasz hölgymál (Hieracium sabaudum), borzas 

ibolya (Viola hirta), közönséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), buglyos kocsord 

(Peucedanum alsaticum), bárányüröm (Artemisia pontica), bugás fürtösveronika 

(Pseudolysimachion spurium), gumós macskahere (Phlomis tuberosa), réti iszalag (Clematis 

integrifolia). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A jó fajkészletűek természetszerűek, míg a 

másodlagosak inkább közepesen 

degradáltak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Mint egykori kultúrterületek közé ékelődő 

élőhelytípus, jelentősen veszélyeztetett a 

tervezési területen. A kis foltméretből is 

adódóan hatványozottan jelentkezik a 

veszélyeztetteségük. 

  

Veszélyeztető tényezők: A szegélyhelyzetük miatt a zártkerti 

környezetben gyakori a hulladékelhelyezés 

(pl. építési törmelék, kerti hulladék), amely a 

gyepszint gyomosodását okozza (H05.01). A 

tavaszi tüzek részben károsak (J01.01), 

részben a cserjések megújulását is 

szolgálják. Szintén zártkerti környezetben a 

csepleszmeggy és meggy hibridje is 

előfordul, amely helyenként nagyobb cserjést 

is képez (genetikai szennyezés – I03.02). Az 

érintkező akácosokból az akác behatolása 

(I01), illetve az állományok elkökényesedése 

(I02) is veszélyeztető tényezőként 

jelentkezik. A kökény előretörése részben 

már fajösszetétel változásként, 

szukcesszióként is értelmezhető (K02.01). A 

legelőtisztítási munkák során, néhány 

mezsgyejellegű sztyeppcserjés is kivágásra 

került (A10.01). 

 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

Élőhely kódja: 91E0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Vízfolyások mentén és jó vízgazdálkodású 

völgytalpakon általánosan előforduló 

erdőtársulás, amelynek vannak szép 

kifejlődésű tipikus és fajgazdag állományai 

is. Két helyen találunk fajgazdag égerlápot 

is. A jó természetességi állapotú égeresek a 
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Hosszú-Vajla és a Cseh-völgyben 

találhatóak, míg a Csincse-völgyben inkább 

az égerligetek füzes konszociáció jellemzők, 

amelyek közepesen degradáltak. 

  

Élőhely területi aránya: 2,18% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 21,83 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

Völgytalpakon előforduló, vízszivárgást, kisebb patakot kísérő élőhely, amelynek 

podagrafüves égerliget (Aegopodio-Alnetum) és égeres láperdő (Carici elongatae-Alnetum) 

társulásai fordulnak elő. 

A gyertyános égerliget lombkoronaszintjében az enyves éger (Alnus glutinosa) és a gyertyán 

(Carpinus betulus) egyaránt előfordul, de utóbbi csak szálanként. Az alsó 

lombkoronaszintben a fehér fűz (Salix alba) jelenik meg, néhol jelentősebb mennyiségben is 

(ekkor sokszor a felső szintet uralja). A cserjeszintjében a kányabangita (Viburnum opulus), 

a közönséges kutyabenge (Frangula alnus), a veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a 

gyertyán (Carpinus betulus), a csíkos kecskerágó (Euonymus europaea) és a fekete bodza 

(Sambucus nigra) fordulhat elő. A közepesen degradált állományokban a cserjeszint borítása 

eléri a 70-80 %-ot is. 

A lágyszárú szintben ligeterdei, üde erdei, gyertyános-tölgyes fajok és mocsári fajok is 

előfordulnak. Állandó domináns fajjal nem igazán jellemezhető, talán a podagrafű 

(Aegopodium podagraria) és az erdei sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum) fordul elő 

leggyakrabban nagyobb borítással, fáciesképzőként. A tavaszi aljnövényzetben a 

salátaboglárka (Ficaria verna), az odvas keltike (Corydalis cava), az orvosi tüdőfű 

(Pulmonaria officinalis), a kereklevelű kapotnyak (Asarum europaeum) jellemző. Az 

aljnövényzet fajai: ritkás sás (Carex remota), kétlevelű árnyékvirág (Majanthemum 

bifolium), aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium), gyapjas boglárka (Ranunculus 

lanuginosus), erdei madársóska (Oxalis acetosella), erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), 

szakálas pajzsika (Dryopteris carthusiana), erdei hölgypáfrány (Athyrium filix-femina), 

fűszeres baraboly (Chaerophyllum aromaticum), erdei fejvirág (Cephalaria pilosa), erdei 

tisztesfű (Stachys sylvatica), keserű csucsor (Solanum dulcamara). 

Az üdébb állományokban és égerlápokban az alábbi fajkészlet a jellemző: keserű 

kakukktorma (Cardamine amara), hegyi gólyahír (Caltha laeta), nyúlánk sás (Carex 

elongata), mocsári sás (Carex acutiformis), parti sás (Carex riparia), közönséges erdeikáka 

(Scirpus sylvaticus), széles pajzsika (Dryopteris dilatata), keskenylevelű békakorsó (Berula 

erecta), mocsári zsurló (Equisetum palustre), ritkás sás (Carex remota), mocsári galaj 

(Galium palustre). A degradációt a fekete bodza (Sambucus nigra), hamvas szeder (Rubus 

caesius) és a nagy csalán (Urtica dioica) jelzi. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állományainak zöme természetközeli, a 

vízellátottság miatt kevéssé degradáltak. A 

kiszáradó típusok és füzes konszociációk 

közepesen degradáltak. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Mint a vizes élőhelyek általában az 

égerligetek és a láperdők veszélyeztetettsége 
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magas.  

  

Veszélyeztető tényezők: A vízrendezések és az erdészeti 

tevékenységek veszélyeztetik. A 

vízrendezések során a vízfolyások 

természetes mederalakulatainak 

megváltoztatása, a meder bemélyítése az 

élőhely elsődleges veszélyeztető tényezője 

(vízi és parti vegetáció kezelése csatornázási 

célokból - J02.10), mivel a munkálatok során 

közvetlenül érintettek (J02.05). A Csincse az 

a vízfolyás, amely erősen módosított 

mederrel rendelkezik. Az aszály és 

csapadékmennyiség csökkenése ezt a hatást 

további erősítheti (M01.02). A vízellátás 

csökkenése a társulás kiszáradását, 

degradációját okozza (K01.03), mely 

kedvezőtlen élőhelyi átalakulásához 

(K02.01) vezethet, ezáltal helyenként a zöld 

juhar terjedését is segítve (I01). Az 

égerligetek erdészeti hasznosítása tarvágás 

formájában valósul meg, ami jelentős 

talajbolygatással is együtt jár (B02 

általában). A kisgyőri Vajla-rétet és az 

illeszkedő égerlápot az utóbbi években 

intenzíven legeltetik lóval (A04.01.03). Az 

égerláp esetében ez jelentős 

élőhelyromláshoz vezet, a karakterfajok 

visszaszorulása észlelhető. A völgytalpak 

alkalmilag kvadozással és/vagy cross 

motorozással érintettek (G01.03), ez az 

előhelyeken előforduló állat- és 

növényfajokban és a talajban (erózió, 

tömörödés, szennyeződés) okozhat károkat. 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal 

 

Élőhely kódja: 91G0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A vizsgálati területen extrazonálisan, főleg 

völgyhatás miatt előforduló élőhely. A 

hegyek völgytalpi régiójában, északias 

kitettségű oldalakon jelenik meg a 

Szénvonó-hegy – Hársas-tető vonulaton. 

  

Élőhely területi aránya: 7,49% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 74,93 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 
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Élőhely jellemzése: 

Elsősorban a hegyek völgytalpi régiójába eső északias kitettségű oldalainak alsó harmadában 

található, a sokszor elegyetlen gyertyán lombkoronaszinttel rendelkező asszociáció, 

amelynek átmenete a zárt erdőssztyepp erdők közé sorolt hársas-tölgyes felé mutat. 

A gyertyános-tölgyesek tavaszi aszpektusa a területen kevésbé gazdag, jobbára 

salátaboglárka (Ficaria verna), bogláros szellőrózsa (Anemone ranunculoides) és odvas 

keltike (Corydalis cava) fordul elő. A lombfakadást követően a völgytalpi gyertyánosokban 

az üde-, míg máshol a mezofil lomberdei fajok (Querco-Fagetea) a gyepszint gyakori fajai: 

indás ínfű (Ajuga reptans), erdei ebír (Dactylis polygama), kányaharangvirág (Campanula 

rapunculoides), podagrafű (Aegopodium podagraria), bükkös sás (Carex pilosa), kis télizöld 

(Vinca minor), hagymás fogasír (Dentaria bulbifera), orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), 

kereklevelű kapotnyak (Asarum europaeum), erdei tisztesfű (Stachys sylvatica). 

A területen részben megtalálhatóak fás-legelő spontán erdősülésével létrejött állományai is, 

amelyek északi kitettségben találhatók a Halom-vár alatt. Lombkoronaszintjében a gyertyán 

(Carpinus betulus), a rezgőnyár (Populus tremula) és a kislevelű hárs (Tilia cordata) 

jellemző. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Fiatal, éppen ezért még nudum 

aljnövényzetű és másodlagos állományai 

közepesen degradáltak, míg az 50 év 

fölöttiek természetközeliek. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Bár az élőhelytípus hazai veszélyeztetettsége 

közepes, de kis kiterjedésénél fogva a 

tervezési területen található állományok 

(különösen az egykori legelőerdő 

bezáródásával kialakult állományok) 

természetvédelmi szempontokat 

figyelembevevő kezelése kiemelt fontosságú. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az erdészeti tevékenység (B02) és az akác 

terjedése (I01) a legfőbb veszélyeztető 

tényezők. A területen jellemző a vörös tölgy 

(Quercus rubra) ültetése a termőhelyein 

(B02.01.02). A vadállomány az aljnövényzet 

taposásával, rágásával okoz kárt (F03.01.01). 

A túltartott vadállomány az élőhely állandó 

bolygatásával akadályozhatja a természetes 

felújítást, az újulat megerősödését. A 

megbolygatott talajfelszín kiindulási 

pontként szolgál inváziós fajok terjedéséhez 

is (I01). 

 

Pannon cseres-tölgyesek 

 

Élőhely kódja: 91M0 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A terület zárt erdőtömbjének jelentős részét 

kitevő élőhely. Az erdőtömbök széleinek 
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közelében természetes szukcesszió útján is 

kialakul a cserjések záródásával, 

erdősülésével. 

  

Élőhely területi aránya: 46,7% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 467,46 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A terület legnagyobb kiterjedést elérő zonális erdőtársulása. A lombkoronaszintben a 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a csertölgy (Quercus cerris) a meghatározó. A két 

fafaj arányát elsősorban az erdészeti célok (üzemtervi célállomány) határozzák meg. 

Elegyfafajként elsősorban a mezei juhar (Acer campestre), a kislevelű hárs (Tilia cordata) 

ritkán a vadkörte (Pyrus pyraster) fordul elő. 

A cserjeszint rendszerint dús, a fagyalos (Ligustrum vulgare) típus fordul elő a terület kb. 80 

%-án. A fagyal mellett előfordul még a gyepűrózsa (Rosa canina agg.), a kétbibés galagonya 

(Crataegus laevigata), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a mezei juhar (Acer 

campestre), a tatárjuhar (Acer tataricum) és a varjútövis (Rhamnus catharticus). 

A gyepszint a cserjeszint borítása miatt szegényesebb és itt is a cseres-tölgyesekre jellemző, 

"szabvány" fajokat találjuk: sátoros harangvirág (Chrysanthemum corymbosum), vitéz 

bükköny (Vicia cassubica), bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria), fekete lednek 

(Lathyrus niger), édesleveű csűdfű (Astragalus glycyphyllos), baracklevelű harangvirág 

(Campanula persicifolia), sárga gyűszűvirág (Digitalis grandiflora), csombord (Satureja 

vulgaris), fénytelen galaj (Galium schultesii), közönséges galaj (Galium mollugo), ösztörűs 

veronika (Veronica chamaedrys), erdei szamóca (Fragaria vesca), egyvirágú gyöngyperje 

(Melica uniflora), erdei ebír (Dactylis polygama), ligeti perje (Poa nemoralis), felemáslevelű 

csenkesz (Festuca heterophylla). 

A felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla) típus csak egy-két foltban fordul elő, itt a 

csenkesz mellett mészkerülő fajok is találhatók: fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides), orvosi 

veronika (Veronica officinalis), olasz hölgymál (Hieracium sabaudum). 

A cseres-tölgyesek degradációját jelzi a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) és a földi 

szeder (Rubus fruticosus agg.) nagymérvű elszaporodása. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A fiatal állományok közepesen degradáltak, 

az 50 év alattiak mérsékelten zavartak, míg 

az 50 év felletti cseresek természetszerűek. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A tervezési területen az élőhelytípus 

közepesen veszélyeztett. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az erdészeti tevékenység (B02 – kiemelten 

az álló és a fekvő holtfa eltávolítása – 

B02.04) és az akác terjedése (I01) a legfőbb 

veszélyeztető tényezők. A bontások során a 

cserjeszintet rendszerint eltávolítják, 

mesterséges pótlások során vörös tölgy 

(Quercus rubra) kerül beültetésre 

(B02.01.02). A túltartott vadállomány az 
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élőhely állandó bolygatásával akadályozhatja 

a természetes felújítást, az újulat 

megerősödését (F03.01.01). 

 

 

Közösségi jelentőségű, nem jelölő élőhelytípusok: 

 

Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (Molinion 

caeruleae) 

 

Élőhely kódja: 6410 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Egy kisebb állománya fordul elő a Rudas-

bérc mögötti Zsellér-völgyben, ahol az 

enyhén mészkerülő Pannóniai kékperjés 

láprét (Succiso-Molinietum) még viszonylag 

jó természetességi állapotú foltját találjuk. 

  

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

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 0,36 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A völgytalpi vízzáró agyagos talajon kialakult, nádképű kékperje (Molinia arundinacea) 

dominálta élőhely. A kékperje nem zsombékosodik. Az aljfüvek között a réti perje (Poa 

pratensis), a veres csenkesz (Festuca rubra), a rezgőfű (Briza media) fordul elő. Jellemző a 

molyhos sás (Carex tomentosa) és a hegyi sás (Carex montana) jelenléte is. Az élőhelytípus 

kísérő fajai: indás pimpó (Potentilla reptans), fehér pimpó (Potentilla alba), vérontófű 

(Potentilla erecta), ördögharaptafű (Succisa pratensis), szibériai nőszirom (Iris sibirica), 

festő zsoltina (Serratula tinctoria), őszi kikerics (Colchicum autumnale), északi galaj 

(Galium boreale), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), közönséges cickafark (Achillea 

millefolium), szürke aszat (Cirsium canum). 

Kezdődő degradációt jelez a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) megjelenése és 

terjedése. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állománya természetközelinek tekinthető, 

régiósan is unikális jelentőségű. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: A kis kiterjedése miatt fokozottan 

sérülékeny. A vízellátottság változására 

érzékenyen reagál, kiszáradva elsiskásodik. 

  

Veszélyeztető tényezők: A terület spontán vagy szándékolt leégetése 

(J01.01) kedvezőtlen folyamatokat indukál: 

fokozza az élőhelytípus kiszáradását 

(K01.03), mely eljellegtelenedéhez vezet 

(K02.01). A siska nádtippan előretörése is 
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jórészt ezzel a folyamattal magyarázható 

(I02). 

 

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

 

Élőhely kódja: 6510 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Kiszélesedő völgytalpak fátlan területein, 

oldalvölgyek völgytalpi régiójának, illetve 

plakor helyezetben lévő mélyebb 

agyagbemosódásos talajok jellemző 

élőhelye. Szintben a mocsárrétek fölött 

helyezkedik el, gyertyános-tölgyesek, 

hegyvidéki égerligetek termőhelyén. 

Nagyobb kiterjedésű állományai a Cseh-

völgyben, Vajla-réten, Tót-kút-réten és a 

Csincse-völgyben fordulnak elő. 

  

Élőhely területi aránya: 2,42% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 24,24 ha (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A franciaperje-rétek a területen az üde erdők irtásterületein, illetve a mocsárrétek 

kiszáradásával jöttek létre. Utóbbi esetben igen sok a mocsárrétekkel közös faj található meg 

bennük. Elsősorban a völgytalpak magasabb részein találjuk – néha már degradált – 

állományaikat. A magas és közepes szálfüvek alkotta gyepben elsősorban a franciaperje 

(Arrhenatherum elatius), a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a csomós ebír (Dactylis 

glomerata) tömeges megjelenése jellemző. A közepesen magas füvek közül a réti perje (Poa 

pratensis), a rezgőfű (Briza media), a közönséges tarackbúza (Agropyron repens), a réti 

csenkesz (Festuca pratensis) említhető, de szárazabb foltokban a csenkeszek (pl. a barázdált 

csenkesz (Festuca rupicola)) is megjelennek. Fajösszetételük igen változatos egyes 

állományaik igen virággazdagok: pasztinák (Pastinaca sativa), mezei varfű (Knautia 

arvensis), réti iszalag (Clematis integrifolia), réti boglárka (Ranunculus acris), hasznos 

földitömjén (Pimpinella saxifraga), terebélyes harangvirág (Campanula patula), nagy 

bakszakáll (Tragopogon dubius), réti útifű (Plantago media), tejoltó galaj (Galium verum), 

közönséges galaj (Galium mollugo). A franciaperjés gyepekben igen sok pillangósvirágú fajt 

is találunk – szarvaskerep (Lotus corniculatus), fehér és réti here (Trifolium repens, T. 

pratense) –, amely miatt igen értékes szénát szolgáltatnak, bár kis kiterjedése miatt a 

területen hasznosításuk elmarad. 

A degradált foltokban többnyire a nagy csalán (Urtica dioica), mezei aszat (Cirsium 

arvense), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) válik dominánssá, kiszorítva az eredeti 

gyepalkotókat. 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

A kaszálórétek kb. fele-fele arányban a 

közepesen degradált és a természetközeli 

kategóriába tartoznak. A degradációjuk oka a 

területhasználat megszűnése, ennek 
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eredményeként felgyomosodtak vagy a 

siskanádtippan uralkodott el bennük. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhelytípus közepesen veszélyeztetett a 

tervezési területen, de a kaszálások 

elmaradásával a veszélyeztetettség mértéke 

drasztikusan emelkedhet. 

  

Veszélyeztető tényezők: A területen elsősorban a természetes 

szukcesszióból következő (K02.01), 

valamint az akác terjedéséből fakadó 

beerdősülés veszélyezteti (I01). Ezt a 

folyamatot a terület kiszáradása is jelzi 

(K01.03), mely a kaszálás hiányával 

(A03.03) is összefügg. Az erdővé záródás 

mezofil galagonya cserjésen keresztül 

rezgőnyár pionír erdőn keresztül a 

potenciális erdőtársulás irányába halad. 

Hasznosítás hiányában a szervesanyag 

produkció miatt eutrofizálódnak, amely 

kedvez a gyomosodásnak és a siskanádtippan 

terjedésének (I02). 

 

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

 

Élőhely kódja: 91H0* 

  

Élőhely előfordulásai a területen: A terület zárt erdőtömbjeiben, főleg a 

keményebb rioliton, déli, délnyugati 

kitettségben, keskeny gerinceken, meredek 

oldalakon előforduló erdőtársulás. A Bánya-

tető, Szénvonó-hegy, Meredek-hegy 

területén találjuk. 

  

Élőhely területi aránya: 0,52% (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 5,17 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A lombkoronaszintet a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea agg.) és a molyhos tölgy 

(Quercus pubescens) alkotja. A cserjeszintje fejlett, benne a kétbibés galagonya (Crataegus 

laevigata), a kökény (Prunus spinosa), a tatárjuhar (Acer tataricum), a húsos som (Cornus 

mas), a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), az ostorménbangita (Viburnum lantana) és a 

bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus) fordul elő. 

Sajnos a gyepszintje a vadak intenzív jelenléte miatt sokszor zavart, ezért gyakoriak benne a 

zavarástűrő növények. 

Jellemző fajai: erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum), zamatos turbolya 
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(Anthriscus cerefolium), bojtorjánsaláta (Lapsana communis), tollas szálkaperje 

(Brachypodium pinnatum), tarka koronafürt (Coronilla varia), közönséges méreggyilok 

(Vincetoxicum hirundinaria), sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), farkaskutyatej 

(Euphorbia cyparissias), sátoros harangvirág (Chrysanthemum corymbosum), barázdált 

csenkesz (Festuca rupicola), osztrák ökörfarkkoró (Verbascum austriacum), közönséges 

szurokfű (Origanum vulgare), közönséges borsfű (Clinopodium vulgare), sárga gyűszűvirág 

(Digitalis grandiflora), bablevelű varjúháj (Sedum maximum), magyar zergevirág 

(Doronicum hungaricum), borzas repkény (Glechoma hirsuta). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állományai természetközeliek, vagy 

közepesen degradáltak. A degradáltságot a 

vadállomány okozza. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Az élőhelytípus sérülékenységénél fogva 

erősen veszélyeztetett a területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Az erdészeti tevékenység (B02) és a 

vadállomány (F03.01.01) a legfőbb 

veszélyeztető tényezők. Bár jelenleg az 

idegenhonos fásszárúak terjedése az 

élőhelytípust kevéssé veszélyezteti, ennek 

jövőbeni jelentősége nőhet (I01). A kis 

területük miatt az üzemtervezések során nem 

kerülnek állományrészként, vagy 

véderdőként elkülönítésre, ezért a 

fahasználatok részben érintik. 

 

Nem jelölő közösségi jelentőségű értéknek javasolt élőhely:  

 

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei  

 

Élőhely kódja: 6440 

  

Élőhely előfordulásai a területen: Kiszélesedő völgytalpak fátlan területeinek 

egykor jellemző és nagy kiterjedésű 

élőhelytípusa volt, amelyek mára részben 

degradálódtak (OB élőhelytípussá alakultak), 

vagy becserjésedtek, beerdősültek. Két 

nagyobb kiterjedésű állománya a Cseh-

völgyben és a Csincse-völgyben fordult elő. 

  

Élőhely területi aránya: 0,3% (a 2015. évi élőhelytérképezés alapján) 

  

Élőhely kiterjedése a területen: 3,03 hektár (a 2015. évi élőhelytérképezés 

alapján) 

 

Élőhely jellemzése: 

A völgytalpakon előforduló állományainak fennmaradása az élőhely kaszálásának 

köszönhető, amely féken tartja a cserjék és özönnövények terjedését. A fokozatos kiszáradás 
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hatására részben degradálódik és siskásodik, részben kaszálórétté alakul át. 

A jellemző állományalkotó fajai a réti csenkesz (Festuca pratensis), a csomós ebír (Dactylis 

glomerata), a réti perje (Poa pratensis), a degradáltabb foltokban a közönséges tarackbúza 

(Agropyron repens), a borzas sás (Carex hirta) és a siska nádtippan (Calamagrostis 

epigeios). 

A területen konstans és jellemző fajai: szürke aszat (Cirsium canum), réti lednek (Lathyrus 

pratensis), réti imola (Centaurea jacea), réti zörgőfű (Crepis biennis), tejoltó galaj (Galium 

verum), északi galaj (Galium boreale), réti here (Trifolium pratense), korcs here (Trifolium 

hybridum), réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi), mezei varfű (Knautia arvensis), mezei 

sóska (Rumex acetosa), festő zsoltina (Serratula tinctoria), réti boglárka (Ranunculus acris),  

hosszúlevelű veronika (Pseudolysimachion longifolia), szibériai nőszirom (Iris sibirica), 

parti sás (Carex riparia), mezei aszat (Cirsium arvense), őszi kikerics (Colchicum 

autumnale). 

Jelentős mértékben veszélyezteti állományait a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), 

valamint a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios). 

 

Élőhely természetességi - degradáltsági 

értékelése: 

Állományai részben természetközeliek, 

részben közepesen degradáltak a 

vízellátottság romlása miatt. 

  

Élőhely veszélyeztetettsége: Sérülékeny élőhely, amelynek állapotát a 

vízháztartás megváltozása, a mezőgazdasági 

hasznosítás vagy nem hasznosítás 

nagymértékben befolyásolja. 

  

Veszélyeztető tényezők: A kaszálás elmaradásával (A03.03) 

cserjékkel záródik az élőhely, mely az 

élőhelytípus esetében kedvezőtlen hatásnak 

tekinthető (K02.01). Az élőhelyi 

átalakulások következtében gyomfajok (I02) 

és inváziós fajok (I01 – elsősorban kanadai 

aranyvessző) előretörése jelentkezik.  

 

 

1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok 

 

Irányelv melléklete Faj név Populáció (A-D) 

II., IV. leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) C 

II., IV. piros kígyószisz (Echium russicum) C 

II., IV. Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) C 

 

Közösségi jelentőségű jelölő növényfajok: 

 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület mindhárom alegységén 

előfordul a faj: a Ravasz-lyuk, Rudas-bérc 
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területén kb. 800 tő; a Halom-váron kb. 830 

tő, míg a legjelentősebb egyedszámú 

állománya a borsodgeszti Meredek-hegyen 

fordul elő (1015 tő). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 

2.750 (minimum) – 2.750 (maximum) 

közötti egyedszámban fordul elő a faj a 

területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015-as fajfelmérés alapján a korábbi adatot 

javasolt fenntartani. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A faj állományában változást nem 

tapasztaltunk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége közepes, a 

lejtőssztyepprétek és félszáraz gyepek 

kiterjedése és természeti állapota megfelelő a 

tervezési területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Egyik legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (túltartott vadállomány; 

F03.01.01). Ez alatt elsősorban a területen 

élő magas egyedszámú vaddisznó állomány 

taposásából és trágyázásából eredő károk 

értendők. Kezelések hiányában termőhelyei 

záródhatnak (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 (I01). 

 

piros kígyószisz (Echium russicum) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Kis, erősen fluktuáló egyedszáma ismert a 

borsodgeszti Meredek-hegyről. Publikált 

adata van a harsányi Ördöngős-tetőről 

(„Szilvás-erdővel szemben”), de ezt az 
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előfordulást nem tudtuk megerősíteni az 

élőhelytérképezés során. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 30 

(minimum) – 30 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015-as fajfelmérés alapján a korábbi adatot 

javasolt fenntartani. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A faj biológiájából adódóan jellemző az 

egyedszám fluktuációja, a virágzó egyedek 

teljes elmaradása is. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A kis egyedszámból adódóan is, a faj 

veszélyeztetettsége magas a tervezési 

területen. 

  

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

akácosodás (I01) és a vadhatás (F03.01.01) 

veszélyezteti elsősorban. A faj nem tolerálja, 

ha élőhelye bezáródik, bizonyos kiterjedésű 

nyílt talajfelszínekre is szüksége van, 

azonban a feltúrt, gyomnövényekkel gyorsan 

kolonizálódó gyepeket sem kedveli. 

 

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület déli alegységeiben fordul 

elő, míg a Halom-vár területén viszonylag 

kisebb állománya él, addig a borsodgeszti 

Meredek-hegyen stabil életerdős populációja 

ismert. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 500 

(minimum) – 500 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015-as fajfelmérés alapján a korábbi adatot 

javasolt fenntartani. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A faj állományában nem tapasztaltunk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége közepes, a 

lejtőssztyepprétek, félszáraz gyepek, 

cserjések és felnyíló tölgyesek kiterjedése és 

természeti állapota megfelelő a tervezési 
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területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: Egyik legjelentősebb veszélyeztető a vadak 

károkozása (F03.01.01). Ez alatt elsősorban 

a területen élő magas egyedszámú vaddisznó 

állomány taposásából és trágyázásából eredő 

károk értendők. Kezelések hiányában 

termőhelyei záródhatnak (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) 

térhódítása (I01). 

 

 

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok 

 

Irányelv 

melléklete 

Faj név Populáció (A-D) 

II., IV. nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) C 

II., IV. magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) C 

II. nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) C 

II., IV. nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) „C” minősítéssel jelölő 

értéknek javasolt 

felvenni. 

II., IV. nagy tűzlepke (Lycaena dispar) D 

II., IV. vöröshasú unka (Bombina bombina) D 

II. szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) D 

II., IV. sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) „D” értékkel felvételre 

javasolt 

II., IV. díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) „D” értékkel felvételre 

javasolt 

II., IV. csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) „D” értékkel felvételre 

javasolt 

II., IV. dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) „D” értékkel felvételre 

javasolt 

II., IV. európai vidra (Lutra lutra) „D” értékkel felvételre 

javasolt 

II. díszes légivadász (Coenagrion ornatum) átsorolandó „NP” (nem 

előforduló = not 

present) kategóriába 
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II., IV. lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) átsorolandó „NP” (nem 

előforduló = not 

present) kategóriába 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: 

 

nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)  

 

Irányelv melléklete: II, IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési területen csak egy élőhelyen, a 

borsodgeszti Meredek-hegyen fordul elő a 

faj. A hernyó tápnövénye (sziki kocsord 

/Peucedanum officinale/) a tervezési 

területen több helyen is előfordul, de 

alacsony tőszámban. A fajra jellemző, hogy 

a néhány 10 töves tápnövény-állományokban 

is képes – időszakosan vagy hosszabb távon 

– megtelepedni, ezért a jövőben várható a 

tervezési terület egyéb kocsordos gyepeiben 

való megjelenése (pl. Kisgyőr: Halom-vár 

délnyugati oldala, Teknős-völgy). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 100 

(minimum) – 100 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A 2016. felmérés alapján az alábbi 

állományméret megadása javasolt: 100-200 

egyed. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Pontosabb ismeretek. A tervkészítés évében 

mintaterületen történő hernyó-rágásnyom 

számolás történt. Ennek eredményéből 

következtettünk az állománynagyságra. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége jelenleg alacsony a 

területen. Az élőhely jelenlegi használata 

megfelelő a faj számára.  

Potenciális veszélyeztető tényező az 

állomány izoláltsága (a legközelebbi 

nagyobb egyedszámú populációk 20-30 

kilométerre találhatók a Borsodi-Mezőségen 

és a Kesznyéteni TK területén), ami 

megnehezíti a genetikai változatosság 

megőrzését, valamint az esetleges drasztikus 

állománycsökkenések után a szomszédos 

populációkból történő újranépesedést. 
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Veszélyeztető tényezők: Potenciális veszélyeztető tényező a tél végi, 

kora tavaszi égetés (J01.01), ekkor ugyanis 

megsemmisülnek a pázsitfüvek 

levélhüvelyébe helyezett, áttelelő peték. 

 

magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)  

 

Irányelv melléklete: II, IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület idősebb (60 év feletti) 

cseres- és erdőssztyepp tölgyeseiben fordul 

elő a faj (pl. Harsány: Baracs-tető, Bánya-

tető, Halom-vár, Szilvás-erdő, Szánvonó-

hegy). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 100 

(minimum) – 1.000 (maximum) közötti 

egyedszámban fordul elő a faj a területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A 2016. évi fajfelmérés alapján egy 

nagyságrendileg nagyobb állományméret 

megadása javasolt: 100 (minimum) – 10.000 

(maximum) közötti egyedszám. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Pontosabb ismeretek. A tervkészítés évében 

részletes felmérést végeztünk a tervezési 

terület cseres erdőtömbjeiben. Ezek 

eredményéből következtettünk az 

állománynagyságra. Feltételezhető, hogy a 

jelölés óta eltelt időszakban nem változott 

számottevően az állománynagyság. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettségét az 

erdőgazdálkodás módja határozza meg. A 

refúgiumterületek megfelelő hálózatával 

(vagy a folyamatos erdőborításra való 

áttéréssel) biztosítható a mostani állomány 

hosszú távú fennmaradása. Ebben az esetben 

a faj veszélyeztetettsége alacsony a tervezési 

területen. A refúgiumterületek hiányával és 

az idős (90 év fölötti) cseres erdőállományok 

területének csökkenésével a faj 

veszélyeztetettsége jelentősen megnő 

(legalább közepes szintű). 

  

Veszélyeztető tényezők: Legjelentősebb veszélyeztető tényező a 

vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás (B02). 

A cser elegyes erdők letermelésével (FVB, 

FVV) a faj tervezési területen belüli 
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állománya jelentősen csökkenhet. Az 

élőhelyeinek elakácosodosával a magyar 

tavaszi-fésűsbagoly élettere is szűkül (a 

tápnövény visszaszorulása miatt) (I01). 

 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)  

 

Irányelv melléklete: II. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj a tervezési területen és annak 

környékén az életfeltételektől függő, de 

annak megfelelő denzitással és stabilitással 

általánosan előfordul tölgyerdőkben, tölgyes 

foltokban, facsoportokban és fáslegelő 

jellegű élőhelyeken 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A Natura 2000 adatbázis (SDF) alapján 

1.000 (minimum) – 1.000 (maximum) 

közötti egyedszámban fordul elő a faj a 

területen. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A rendelkezésre álló adatok, de legfőképp az 

élőhelyek állapota és a faj fejlődéséhez 

nélkülözhetetlen elemek jelenléte alapján, a 

jelöléskor megadott populációnagyság 

módosításának nem látjuk okát. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A Natura 2000 adatbázisban (SDF) szereplő 

számadat korábbi becslés eredménye. 

Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége közepes 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 véghasznált területek 

felújulásával a fiatal, egykorú állományok 

több évtizedig nem lesznek alkalmasak a faj 

számára. Amennyiben a végvágott vagy 

megnyitott állományokba jelentős 

akácbenyomulás is történik, úgy a faj 

természetvédelmi helyzete ezeken a 

helyeken még inkább romlik (I01). A 

nagyvadállomány – különös tekintettel a 
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vaddisznóra, annak magas létszáma (vadak 

károkozása, túltartott vadállomány; 

F03.01.01) szintén veszélyeztető tényező, 

mivel a faj lárváit előszeretettel túrja ki és 

fogyasztja el. 

 

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű állatfaj: 

 

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

 

Irányelv melléklete: II, IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj számára a Natura 2000 területen csak 

azok az idősebb erdők számítanak kedvező 

élőhelynek, amelyekben évekig 

megmaradnak a nagyméretű, lábon száradó 

tölgyegyedek. Ez utóbbiakat a területen 

szerzett tapasztalataink szerint két 

kategóriába sorolhatjuk: (1) Az optimálishoz 

közeli élőhelyek – idős állományok vagy 

állományfoltok, több évig érintetlen lábon 

száradó tölgy esetleg kőris egyedekkel 

(Kisgyőr: Halom-vár, Harsány: Oláh-kúti-

völgy, Bánya-tető egyes erdőrészei, Szilvás-

erdő, Ördöngős-tető, Ibolyás-erdő északi 

része). (2) Szuboptimális szórt 

tölgyállományok – elsősorban völgyekben 

maradvány cser és kocsányos 

tölgyállományok, amelyekben lábon 

pusztuló idős faegyedek vannak 

(Borsodgeszt: Meredek-hegy, Csáti-fák, 

Bükkaranyos: Ravaszka-tető). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján: 300-500 egyed 

(minimm – maximum). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A nagy hőscincér jelenlétét a megvizsgált 

idős cser- és kocsányos tölgy állományok 

többségében sikerült igazolni. A kedvező 

élőhelyeken állandónak és stabilan meglévő 

fajnak számít. Függetlenül attól, hogy az 

egyre nagyobb területeket érintő tarvágások 

és egyéb fahasználatok a jó természetességű 

állományokat sem kerülik el, a jelenlegi 

állapot alapján a korábbi „D” nem 

szignifikáns populációnagyság helyett „C” 

besorolás javasolható (a korábbi 

egyedszámadat meghagyásával). 
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Állomány változásának tendenciái és okai: Tendencia az állomány változásában nem 

mutatható ki. Korábbi megalapozott felmérés 

hiányában az elmúlt időszak tematikus 

felmérése alapján az egyedszám a fentiek 

alapján becsülhető. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj közepesen veszélyeztetett a tervezési 

területen. 

  

Veszélyeztető tényezők: A szarvasbogárnál részletezett veszélyeztető 

tényezők többsége a nagy hőscincért is 

hasonlóan érintik, azzal a különbséggel, 

hogy ez esetben jóval érzékenyebb, és 

speciálisabb élőhelyigényű, nagyméretű 

szaproxilofág bogárfajról van szó. Ez a faj 

nem marad meg a véghasználatok után 

felnövő fiatal állományokban (B02). 

Visszatelepülése egy véghasznált és felújult 

állományba legjobb esetben is minimum fél 

évszázad múlva várható. A véghasznált 

állományokban meghagyott ún. idős 

hagyásfák vagy állományrészek csak részben 

képesek a faj redukálódott populációjának 

megtartására. Ha nem maradnak jó 

természetességű, idős cser és kocsánytalan 

tölgyesek a térségben, hosszú távon 

kérdésessé válhat a nagy hőscincér 

szignifikáns állományának a megmaradása, 

szélsőséges esetben akár el is tűnhet a faj. E 

faj tekintetében a hosszan tartó 

csapadékhiány, a faállományban fokozódó 

egészségügyi problémák erősödése 

időszakosan jótékony is lehet, de hosszú 

távon egyértelműen kedvezőtlen.  

Az erdőgazdálkodói beavatkozások 

tekintetében minden olyan fahasználat 

jelentős veszélyeztető tényező, amely az idős 

tölgyállományokat, illetve lábon száradó 

nagyobb méretű faegyedeket érinti. A káros 

antropogén tényezők között a véghasználat 

hatásai a leghosszabban és legmélyebben 

hatók, hiszen az érintett erdőből több 

évtizedre kiveszhet a faj. Amennyiben a 

véghasznált vagy megnyitott állományokban 

tájidegen fajok (akác, bálványfa) nyernek 

teret, hosszú távon a faj természetvédelmi 

helyzete jelentősen leromlik (I01). 
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Közösségi jelentőségű nem jelölő állatfajok: 

 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 

Irányelv melléklete: II, IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület völgytalpi üde rétjein 

fordul elő (pl. Harsány: Csincse völgye; 

Kisgyőr: Vajla-rét). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján 10-100 egyed 

(minimum /maximum). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A jelöléskor megadott állományértékek 

fenntartandók: 10-100 egyed (minimum 

/maximum). 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. A 

völgytalpi gyepek egy részénél (pl. a Csincse 

völgye) a gyephasználat hiányában egyes 

inváziós fajok (pl. Solidago spp.) 

terjedésével és a gyepek cserjésedésével 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), ennek következtében egyes 

inváziós fajok (pl. Solidago spp.) terjedése 

(I01), illetve a gyepek cserjésedése-

erdősülése (K02.01). Potenciális 

veszélyeztető tényező a tél végi, kora tavaszi 

égetés (J01.01), melynek során 

elpusztulhatnak a fűavarban telelő kis 

hernyók. 

 

 

vöröshasú unka (Bombina bombina)  

 

Irányelv melléklete: II, IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A területen a Vajla-réten, a Cseh-völgyben 

és a Csincse-völgyben is megtalálhatók a 
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vöröshasú unka számára kedvező vizes 

élőhelyek. A tervezési terület időszakos 

vizeiben a faj szórványosan elterjedt.  

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján 500 egyed 

(minimum – maximum). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): 2015 őszén a Vajla-rét kiszáradt időszakos 

vizű élőhelyén, egy talajvíz-vizsgáló 

gödörben került elő 4 felnőtt példány. 2016 

tavaszán a Vajla-rét oldalvölgyében 25 

felnőtt, a Csincse-völgyben 2 felnőtt 

példányt észleltünk. Állománynagysága a 

2016 tavaszi vizsgálatok alapján becsülve 

50-100 egyed (minimum – maximum). 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A jelenlegi információink alapján az 

állományban változást nem lehet kimutatni. 

A jelzett állomány-adatok eltérései a 

felmérés pontosságából származnak. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A tervezési területen a faj közepes 

mértékben veszélyeztetett, elsősorban az 

időszakos vizek korai kiszáradása, illetve 

élőhelyeinek víztározóvá/horgásztóvá 

alakítása következtében. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legfontosabb veszélyeztető tényező a 

terület szárazodása, a faj élő- és szaporodó 

helyeit adó időszakos vizek gyors 

kiszáradása (K01.03), illetve élőhelyeinek 

víztározóvá/horgásztóvá alakítása (J02.14). 

Kisebb mértékben az élőhelyek 

feliszapolódása, beárnyékolódása 

(természetes szukcesszióval) is veszélyezteti 

az állományát (K01.02, K02.01). 

 

szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) 

 

Irányelv melléklete: II. 

  

Faj előfordulásai a területen: A fajt Harka Ákos és Szepesi Zsolt kis 

egyedszámban kimutatta már 2005. során a 

Kulcsár völgyi-patak kisgyőri és 

bükkaranyosi szakaszáról is (Harka Ákos 

kéziratos adat). A fajt sikerült kimutatnunk a 

2015. évi mintavétel során is a Kulcsár-

völgyi-patak bükkaranyosi szakaszáról. 
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Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján 10 egyed (minimum 

– maximum). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A felmérés során a halfajt a korábbi irodalmi 

adatok alapján ismert állománynagysághoz 

hasonló egyedszámban tudtuk kimutatni a 

már korábban is regisztrált előfordulási 

helyeken. Az Natura 2000 adatbázisban 

szereplő állománynagyságra vonatkozó 

adatok változtatása nem indokolt. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Állománynagysága a korábban ismert 

adatokhoz viszonyítva nem változott a 

vizsgált patak szakaszokon. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége közepes, melynek 

oka leginkább a kis populációméret. 

  

Veszélyeztető tényezők: A 2015. évi mintavételek során a Kulcsár-

völgyi-patak mintavételre kijelölt szakaszán 

szinte alig volt megfigyelhető áramlás, a 

mederben kis szakaszokon vannak csak 

olyan mélyebb mederrészek, amelyek 

megfelelnek a faj számára. A vízfolyások 

kiszáradása (K01.03), és ennek 

következtében a tipikus élőhelyi adottságok 

megszűnése, csökkenése jelenti az egyik 

legjelentősebb veszélyeztető tényezőt a 

szakaszon. A kis vízhozam következtében a 

vízfolyáson kialakuló áramlási viszonyok 

hatására jelentkező feliszapolódás, 

eliszapolódás (K01.02) potenciális 

veszélyeztető tényezőnek tekinthető. 

 

Nem jelölő közösségi jelentőségű értéknek javasolt állatfajok: 

 

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési terület cserjésedő gyepjeiben 

fordul elő. Jelenleg két előfordulási helye 

ismert (Borsodgeszt: Csáti-fák, Meredek-

hegy), de várható, hogy a számára megfelelő 

cserjés élőhelyeken máshonnan is előkerül. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepel a Natura 2000 (SDF) 
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adatbázisban. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Nincs megfelelő információ az 

állománynagyságra vonatkozóan. Javasolt a 

ritka („rare”) állománynagysági kategória 

megadása. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége valószínűleg 

alacsony a tervezési területen. 

Élőhelycsökkentő tényezőként hat a faj 

számára a becserjésedett gyepek újból 

használatba vétele (lásd legelőtisztítások). Ez 

a tevékenység azonban természetvédelmi 

szempontból kedvező és támogatandó. A faj 

védelme érdekében a gyepek 

„cserjementesítése” során javasolt 

meghagyni kisebb cserjés foltokat, 

mezsgyéket, szegélyeket. 

  

Veszélyeztető tényezők: Potenciális veszélyeztető tényező a tél végi, 

kora tavaszi égetés (J01.01), melynek során 

elpusztulnak az ágakra csomókban lerakott, 

áttelelő peték. A legelőtisztítások során a 

cserjések teljes kivágásával élőhelye 

felszámolódik (A10.01). 

 

díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)  

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Jelenleg egy előfordulása ismert a tervezési 

területen (Harsány: Csincse völgye). Itt 

völgytalpi üde erdőszegélyen él a faj. 

Várható, hogy a fagyalos cserjeszintű erdők 

szegélyein máshol is előkerül. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepel a Natura 2000 (SDF) 

adatbázisban. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Nincs megfelelő információ az 

állománynagyságra vonatkozóan. Javasolt a 

ritka („rare”) állománynagysági kategória 

megadása. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 
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Faj veszélyeztetettsége: A rendelkezésre álló információk alapján 

még nem határozható meg a faj 

veszélyeztetettségének mértéke.  

  

Veszélyeztető tényezők: Potenciális veszélyeztető tényező a vágásos 

üzemmódú erdőgazdálkodás (B02), mely a 

tápnövények (kőris fajok, fagyal) 

visszaszorulásán túl, a mikroklimatikus 

viszonyok teljes megváltozásán keresztül hat 

negatívan. 

 

csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)  

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési területen két előfordulási adata 

ismert, erdei tisztásokon (Harsány: Oláh-

kúti-völgy). Várható, hogy a számára 

megfelelő élőhelyeken (cserjés 

erdőszegélyek, nyíltabb állományú 

tölgyesek) máshonnan is előkerül. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepel a Natura 2000 (SDF) 

adatbázisban. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Nincs megfelelő információ az 

állománynagyságra vonatkozóan. Javasolt a 

ritka („rare”) állománynagysági kategória 

megadása. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A rendelkezésre álló információk alapján 

még nem határozható meg a faj 

veszélyeztetettségének mértéke.  

  

Veszélyeztető tényezők: Potenciális veszélyeztető tényező a vágásos 

üzemmódú erdőgazdálkodás (B02). 

 

dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)  

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj kis egyedszámban szaporodik a 

tervezési terület időszakos vizeiben. 2016 

tavaszán a Vajla-rét oldalvölgyének 

időszakos vízű élőhelyén került elő. 
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Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepel a Natura 2000 (SDF) 

adatbázisban. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Nincs megfelelő információ az 

állománynagyságra vonatkozóan. Javasolt a 

ritka („rare”) állománynagysági kategória 

megadása. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A tervezési területen a faj nagymértékben 

veszélyeztetett, elsősorban az időszakos 

vizek korai kiszáradása, illetve élőhelyeinek 

víztározóvá/horgásztóvá alakítása 

következtében. 

  

Veszélyeztető tényezők: A legfontosabb veszélyeztető tényező a 

terület szárazodása, a faj élő- és szaporodó 

helyeit adó időszakos vizek gyors 

kiszáradása (K01.03), illetve élőhelyeinek 

víztározóvá/horgásztóvá alakítása (J02.14). 

Kisebb mértékben az élőhelyek 

feliszapolódása, beárnyékolódása 

(természetes szukcesszióval) is veszélyezteti 

az állományát (K01.02, K02.01). 

 

európai vidra (Lutra lutra)  

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: A tervezési területen egy előfordulási adata 

vált ismertté 2015-ben: a Vajla-rétet kísérő 

vízfolyás mentén került kimutatásra hullaték 

minta alapján. A tervezési területtel délről 

határos Harsányi-halastavak mentén már 

önfenntartó állománya ismert. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): A faj nem szerepel a Natura 2000 (SDF) 

adatbázisban. 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): Nincs megfelelő információ az 

állománynagyságra vonatkozóan. Javasolt a 

ritka („rare”) állománynagysági kategória 

megadása. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: Tendenciaváltozás kimutatására alkalmas 

monitoring adatokkal nem rendelkezünk. 
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Faj veszélyeztetettsége: A rendelkezésre álló információk alapján 

még nem határozható meg a faj 

veszélyeztetettségének mértéke.  

  

Veszélyeztető tényezők: Legfontosabb veszélyeztető tényező a 

tervezési terület patakjainak és halfaunájának 

(mint táplálékbázisnak) sérülékenysége 

(H01). 

 

NP (Not present) kategóriába átsorolandó állatfajok: 

 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum)  

 

Irányelv melléklete: II. 

  

Faj előfordulásai a területen: A faj előfordulását a 2015 évi felmérés során 

nem tudtuk megerősíteni a területen és 

korábbi saját adataink sincsenek. Közel a 

területhez egy publikált előfordulási adatról 

van tudomásunk – 1999-ből – a Kulcsár-

völgyi-patak Bükkaranyos belterületi 

szakaszáról (Vizslán – Pingitzer 2001). 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) adatbázis alapján: 5-50 

egyed 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A 2015 évi felmérés során a faj előfordulását 

nem tudtuk megerősíteni a területen. 

Javasoljuk az állománynagyság 

megváltoztatását a jelenlegi 5-50 egyedről 

„not present”-re. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A mintavételek során mintavételre kijelölt 

patakszakaszok nem voltak megfelelőek a faj 

számára. A Csincse felmért szakasza 

kiszáradás-közeli állapotban volt, víz csak 

kisebb foltokban fordult elő a mederben, 

áramlás nem volt megfigyelhető. A 

Kulcsárvölgyi-patak mintavételre kijelölt 

szakaszain szintén alig figyelhető meg 

áramlás. Mivel a szakaszok erdős területen 

folynak, hiányzik belőle a díszes légivadász 

lárvái számára szükséges vízinövényzet.  

A 2015. évi területbejáráson látottak alapján 

a területen található vízfolyások kisebb 

esésűek, illetve vízhozamúak annál, ami a faj 

tartós megtelepedésére alkalmas lehetne. Ez 

persze lehet az utóbbi évek csapadékszegény 
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időjárásának a következménye is. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj veszélyeztetettsége a fent jelzett 

értékelés alapján nem adható meg. 

  

Veszélyeztető tényezők: Mivel a faj jelenlétét nem sikerült 

megerősíteni, és az élőhely jelen állapotában 

nem alkalmas számára, nem releváns 

veszélyeztető tényezők megadása. Ettől 

függetlenül kijelenthető, hogy a vízfolyások 

kiszáradása (M01.02 – aszály és 

csapadékmennyiség csökkenés) tekinthető az 

egyik legjelentősebb veszélyeztető 

tényezőnek a tervezési terület patakjain. 

 

lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) 

 

Irányelv melléklete: II., IV. 

  

Faj előfordulásai a területen: Murányi Dávid figyelte meg imágóit évekkel 

ezelőtt a Rektor-tó felett. A területen ez volt 

a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) 

első és egyetlen adata. Azóta sem imágó, 

sem pedig lárva alakban nem került elő a 

területről. Nem sikerült kimutatni a 2015. évi 

mintavétel alkalmával sem, illetve a területen 

megfigyelt állapotok, illetve a kimutatott 

makroszkópikus vízi gerinctelen fauna 

jellege alapján a Rektor-tó napjainkban nem 

alkalmas élőhely a faj számára. 

  

Állománynagyság (jelöléskor): Az állománynagyság a Natura 2000 

adatbázis (SDF) alapján 5-50 egyed 

(minimum – maximum). 

  

Állománynagyság (tervkészítéskor): A faj előfordulását nem tudtuk megerősíteni 

a területen a 2015. évi felmérés során. 

Javasoljuk az állománynagyság 

megváltoztatását a jelenlegi 5-50 egyedről 

„not present”-re, illetve javasoljuk, hogy a 

faj a továbbiakban ne legyen a kijelölés 

indoka, a „population” érték változzon D-re. 

  

Állomány változásának tendenciái és okai: A felmérés során a tervezési területtel 

közvetlenül határos Rektor-tóból nem 

sikerült kimutatni a lápi szitakötő 

(Leucorrhinia pectoralis) lárváit. Ez még 

nem zárja ki feltétlenül a faj jelenlétét, mivel 

a lárva rejtett életmódja miatt a faj inkább 
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imágó stádiumban észlelhető. Ugyanakkor a 

mintavétel során a Rektor-tóból kimutatott 

makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes 

erősen leromlott, jellegtelen állóvízi 

közösség képét mutatta. Vagyis 

feltételezhető, hogy a lápi szitakötő utolsó 

észlelése óta a Rektor-tó állapota és jellege 

megváltozott, elveszítette lápi karakterét, így 

a faj előkerülése már nem várható. 

  

Faj veszélyeztetettsége: A faj jelenlegi állapota alapján nem adható 

meg. 

  

Veszélyeztető tényezők: A faj jelenlegi állapota alapján nem adható 

meg. 

 

 

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok 

 

Magyar név Tudományos név Védettség
7
 Jelentőség 

budai imola Centaurea sadleriana V Száraz gyepekben nem ritka a 

tervezési területen. 

magyar zergevirág Doronicum 

hungaricum 

V Az erdőssztyepp növényzet 

karakterfaja. A Teknős-

völgyben regionálisan is 

jelentős állománya él. 

szibériai nőszirom Iris sibirica V Mocsárrétek, láprétek 

országosan is visszaszorulóban 

lévő faja. A Csincse-, a 

Teknős- és a Rudas-völgyben 

jelentős egyedszámú 

állománya él (utóbbi dűlőben 

kékperjés lápréten, mely az 

egész Bükk hegységben igen 

ritka élőhelytípusnak 

tekinthető). 

tarka nőszirom Iris variegata V Az erdőssztyepp növényzet 

karakterfaja. A tervezési 

terület mindhárom 

alegységében előfordul a faj. 

bíboros kosbor Orchis purpurea V A tervezési területen igen 

szórványos előfordulású, csak 

a borsodgeszti Meredek-

hegyen fordul elő pár töves 

állománya. 

sziki kocsord Peucedanum 

officinale 

V A Kisgyőr környéki 

állományok regionálisan 

                                                 
7
 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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(Északi-középhegység 

szintjén) is jelentős állományt 

képeznek. A faj jelentőségét 

emeli, hogy a közösségi 

jelentőségű – a tervezési 

területen jelölő státuszú – nagy 

sziki bagoly lepke tápnövénye. 

imádkozósáska Mantis religiosa V Száraz gyepekben általánosan 

elterjedt, jelentősége a faj 

védett státuszából ered. 

farkasalmalepke Zerynthia polyxena V, HD V. Mocsárrétekhez, azok üde 

szegélyeihez köthető lepkefaj, 

melynek megőrzése a 

gyepterületek kaszálásával és a 

szegélyek védelmével 

biztosítható.  

zörgőbagoly Rileyiana fovea V Xerotherm tölgyesekhez 

kötődő ritka előfordulású 

lepkefaj. A tervezési terület 

meredek-hegyi alegységében a 

molyhos tölgyes erdőfoltokhoz 

köthető az előfordulása. 

Jelentős egyedszámú 

állománya él a területen. 

Gozmány-

csuklyásbagoly 

Cucullia gozmanyi V Országosan ritka előfordulási 

adattal rendelkező faj, 

melynek tápnövénye a lila 

ökörfarkkóró. Pontomediterrán 

faj, elterjedésének nyugati és 

északi határa a Kárpát-

medencében van. 

vasvirág-

csuklyásbagoly 

Cucullia xeranthemi V Aranyfürt őszirózsás száraz 

gyepek jellemző, szórványos 

előfordulású faja. A tervezési 

területen, a Meredek-hegy 

lejtőssztyepprétjein fordul elő. 

lápi acsa Aeshna isosceles  V A faj jelentősége mindössze 

védett státuszából ered. A lápi 

acsa elsősorban síkvidéki álló- 

és lassú folyású vizeinkben 

közönséges, de magasabban 

fekvő állóvizeinkben is 

előfordul.  

fürge cselle Phoxinus phoxinus  V A középhegységi és 

dombvidéki patakok ritka 

áramláskedvelő faja. 

Érzékenyen reagál a 

környezeti változásokra, 

állománya hazai viszonylatban 

csökken. 
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kövi csík Barbatula barbatula V A pisztráng és pérzónában a 

ragadozók fontos tápláléka. 

Európában a ritka és 

veszélyeztetett fajok közé 

sorolják. Hazánkban még 

gyakori. 

békászósas Aquila pomarina FV, BD Zavarásra igen érzékeny, 

országosan is ritka 

előfordulású ragadozó-madár. 

A tervezési területen stabil – 

évtizedek óta lakott – fészke 

ismert. 

haris Crex crex FV, BD Mocsárrétekhez, 

magaskórósokhoz, üde 

gyepekhez köthető a 

fészkelése. Fészkelése a Bükk 

hegylábi előterében – így a 

tervezési területen is – 

rapszodikus, csak egyes 

években jelentkezi. 

tövisszúró gébics Lanius collurio V, BD A cserjés legelők karakterfaja. 

Európai állománya 

visszaszorulóban, hazánkban a 

megfelelő élőhelyeken stabil.  

fekete harkály Dryocopos martius V, BD Idős állományrészű erdők 

rendszeres fészkelője a 

tervezési területen. Állománya 

stabil. 

közép tarkaharkály Dendrocopos medius V, BD Idős állományrészű erdők 

rendszeres fészkelője a 

tervezési területen. Állománya 

stabil. 

vadmacska Felis silvestris FV, HD V. Szórványos észlelési adattal 

rendelkező ragadozó. A 

nagyobb zárt erdőterület 

mellett, a nyílt élőhelyen is 

megtalálja életfeltételeit. 

 

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 közel 70%-án), így a tervezési terület fő területhasználati módjának 

tekinthető (különösen a Harsány: Csincse-völgyi alegységben). A gyepek kiterjedése közel 

152,5 hektár, elsősorban a völgytalpakon (lásd Csincse-, Rudas-völgy, Vajla-rét) és 

domboldalakban jelentkezik (Borsodgeszt településhatárban). 

A szántók és a szőlők kiterjedése viszonylag alacsony (2,7% illetve 0,3%), ezek jelenlegi 

hasznosítása is jobbára eltér a művelési ágnak megfelelő hasznosítástól (gyepek, parlagok 

vagy beerdősülő területek). A zártkerteken belül – melyről pontos kataszteri adatok nem 
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ismeretesek – a művelési állapot változó, sok esetben a valós használattól eltérő, de zömében 

gyümölcsösök, gyepek, szőlők, és kisparcellás szántók. A zártkertek 3 tömbben jelentkeznek 

Borsodgeszt és Harsány külterületén. 

A művelésből kivett területek száma és kiterjedése viszonylag magas (20 földrészlet, a 

tervezési terület közel 1,2%-a). Ide tartoznak az utak (mely közül – nem szilárdburkolatú – 

közút a Borsodgeszt 0165 és 0167 hrsz-ek), árkok, vízfolyások (pl. Bükkaranyos 043 hrsz: 

Aranyos-patak) és a Harsány 0173 hrsz-en található anyagbánya. A harsányi Halom-vár 

tetején található adóvevő „kivett állami terület I.” besorolású. 

 

Művelési ág
8
 Kiterjedés (ha) Arány (%) 

erdő 698,7 69,8 

gyep (rét) 152,46 15,2 

szántó 27,06 2,7 

szőlő 3,03 0,3 

kivett 11,88 1,2 

„zártkert” 107,77 10,8 

Összesen 1000,89 100 

  

1.3.2. Tulajdoni viszonyok 

 

A tervezési területen dominál az állami tulajdon, melynek legnagyobb részén – közel 638 

hektáron – az Északerdő Erdészeti Zrt. (Miskolc) folytat kezelői tevékenységet. 

Természetvédelmi vagyonkezelésben a tervezési területen nincs ingatlan (Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság). A patakok állami vagyonkezelője az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóság (Bükkaranyos 043 és Harsány 0167 hrsz-ek). A Borsodgeszt 0165/9, 21 és 22 

ingatlanokon a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az 

agrárpolitikáért felelős miniszter, melyet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) útján lát 

el. A „zártkerti” ingatlanon található, a Magyar Állam tulajdoni hányadainak elidegenítése 

jelenleg zajlik a „Földet a gazdáknak” program keretében. A Harsány 0380/1 ingatlanon 

található adóvevő a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának 

vagyonkezelésében található. 

Három érintett önkormányzat rendelkezik tulajdonnal a tervezési területen, ezek túlnyomó 

része kivett – út besorolású.  

A magántulajdon részesedése is jelentős, közel 30%-os a területen. Az egyes 

részegységekben dominás is lehet ez a tulajdoni forma (pl. a borsodgeszti Meredek-hegy 

három állami tulajdonú – Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében lévő – ingatlan 

kivételével, a harsányi Halom-vár környéke és a teljes Cseh-völgy – Vajla-rét területrészek 

magántulajdonban vannak). 

 

1.3.3. Területhasználat és kezelés 

 

1.3.3.1 Mezőgazdaság 

 

A tervezési területen a mezőgazdasági hasznosítás részben a patakvölgyeket kísérő 

rétgazdálkodásra, részben pedig a „szőlőhegyeken” (egykori zártkertekben) folytatott szőlő- 

és gyümölcstermesztésre koncentrálódik. 

                                                 
8
 zártkert” mint művelési ág nem határozható meg. A tulajdoni lapok hiányából következően itt részletes 

kimutatás itt nem adható meg 



97 

 

A völgytalpak hasznosítása elsősorban kaszálással történik, a Vajla-rét felső részét lovakkal 

legeltetik. A kezelések elmaradását jelzik a megerősödő vadcsicsóka és aranyvessző foltok 

kiterjedése a területen. 

A Meredek-hegy és a Halom-vár nyugati lejtőjének mezőgazdasági hasznosítását a 

kisparcellás, karós művelésű szőlőtermesztés határozta meg. A terület az 1980-as évekig 

Borsodgeszt és részben Mocsolyás-telep legfontosabb szőlőhegye volt. A filoxéra-járvány 

után elsősorban direkttermő szőlőfajtákat termesztettek, de jelentős volt mindig a 

gyümölcstermesztés is (elsősorban szilva, körte, őszibarack /”parasztbarack”/, cseresznye és 

elszórtan szelídgesztenye is). Kultúrmaradványnak tekinthetjük a területen nem ritka, ma 

védett státuszú házi berkenye előfordulását is. Egykor a kultúrterületek teljesen a Meredek-

hegy tetejéig értek, a parcellákat elválasztó kőgarádok ma is jól megfigyelhetők. A terület 

gyümölcs- és szőlőtermesztési hasznosításának jelentősége napjainkra visszaszorult.  

A hegyek laposabb „szoknyáján” a háztáji jellegű szántóföldi hasznosítás is jelentős volt. A 

szántók alacsony produktivitásúak, művelésük jelenleg kevésbé rentábilis. A felmérés évében 

7 hektárnyi művelt parcellát térképeztünk. A többi jobbára parlagterület, helyenként a 

szukcesszió révén visszagyepesedtek, illetve vannak részek már becserjésedett, beerdősülő 

részek is. 

Az elmúlt 10 évben kisebb gyeprekonstrukciós munkákat is folytattak a magántulajdonosok 

(pl. Teknős-völgy, Meredek-hegy, Halom-vár területén), 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 a jelölő 

erdei élőhelytípusok jelentős arányban fordulnak elő (a közösségi jelentőségű erdei 

élőhelytípusok kiterjedése 705 hektár). Az erdőtervezett erdőterületek kiterjedése 727,17 

hektár (a teljes tervezési terület 72,6%-a erdőtervezett). Ez az adat meghaladja a kataszteri 

nyilvántartásban szereplő „erdő” művelési ágú területek kiterjedését (698,7 hektár). A 

tervezési területen az állami erdőstruktúra dominál (kezelőjük az Északerdő Erdészeti Zrt.), 

de a magánerdő-gazdálkodók is jelentős arányban részesednek. Az utóbbi tulajdonosi forma 

két gazdasági társasággal (Dél-bükki Mezőgazdasági Kft. és Szirmatherm Kft.) és öt 

bejelentett magánerdőgazdálkodóval a tervezési terület északi (Cseh-völgy – Rudas-völgy) és 

nyugati (Meredek-hegy) alegységében jellemző. Utóbbiban csak a Borsodgeszt 9/A 

erdőrészlet állami tulajdonú. 

 

Tulajdonosi forma kiterjedés (ha) Arány (%) 

állami erdőterület 640,66 88,1 

magánerdő 86,51 11,9 

összesen: 727,17 100 

 

 

Az erdők természetességi besorolása kedvező: A természetszerű és származék-erdők együttes 

aránya 81,5%. A faültetvények teljesen hiányoznak, a kultúrerdők részesedése is igen 

alacsony (a tervezési terület 1%-a). 

 

Természetességi 

besorolás
9
 

kiterjedés (ha) Arány (%) 

                                                 
9
 Az Evt. 7§ (1) bekezdése alapján 
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természetszerű 130,49 18,6 

származék 440,59 62,9 

átmeneti 122,57 17,5 

kultúr 6,97 1,0 

faültetvény 0 0 

összesen: 700,62 100 

 

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

fafajokkal jellemezhető típusok (össz. 93,4%), a magasági viszonyoknak és a hegylábperemi 

fekvésnek megfelelően a tájra jellemző tölgyes és cseres állományok a legjelentősebbek 

(35,5% és 43,6%). A döntően uralkodó kocsánytalan tölgyes állományok mellett a zárt 

erdőssztyepp erdőkre jellemző hárs és hárselegyes erdők kiterjedése is jelentősnek tekinthető 

(13 hektár). Az idegenhonos faállományokat a tervezési területen az akácosok (1,4%), a 

vöröstölgyesek (1%) és a különböző fenyvesek (1,5%) képviselik. Ezek arányukat tekintve 

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

 

Faállomány típus kiterjedés (ha) Arány (%) 

Tölgy (összesen) 258,44 35,5 

Cser (összesen) 317,36 43,6 

Gyertyán 76,4 10,5 

Akác 10,49 1,4 

Juhar - egyéb keménylombú 

(juhar) 

1,76 0,2 

Fűz – egyéb lágylombú 

(fűz, éger, hárs) 

25,85 3,6 

Fenyő össz. (erdei-, fekete-, 

luc-, vörös- és egyéb fenyő) 

11,00 1,5 

Vörös tölgy 7,59 1,0 

egyéb részlet 18,28 2,5 

összesen: 727,17 100 

 

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

(faanyagtermelő) rendeltetés dominál, melyből következően döntően a vágásos gazdálkodási 

üzemmód a jellemző. 

 

Rendeltetés kiterjedés (ha) Arány (%) 

Gazdasági 608,15 83,6 

Védelmi 119,02 16,4 

összesen: 727,17 100 

 

A tervezési terület Dél-Borsodi körzetre eső részén a hatályos erdőterv az erdőrészletek 35%-

ára tartalmaz előírásokat (fahasználatot), melyből a véghasználatok aránya 7%. Tarvágás egy 

kocsányos tölgyes állományban (Harsány 5/D) mindössze 1,12 hektár részterületen került 

tervezésre. A tarvágást követően az erdőfelújítás a kocsányos tölgyes állománnyal lett 

előírva. A természetes felújítóvágások erélyének csökkentése a többkorú, vegyes 

erdőszerkezet fokozatos kialakítását eredményezi. A tervezési terület Dél-Bükki körzetre eső 

részén a hatályos erdőterv az erdőrészletek 78%-ára tartalmaz előírásokat (fahasználatot), 

melyből a véghasználatok aránya 3%. Tarvágás egy leromlott állapotú fenyvesben (Kisgyőr 
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105/B) és egy akácosban (Kisgyőr 105/A) került tervezésre. A terület további 47%-ára az 

erélyét tekintve a folyónövedék mértékét kitevő készletgondozó használat került tervezésre.  

A nem erdei jelölő élőhelytípusok (pl. gyepek, vizes élőhelyek) védelmét a Tvt. vonatkozó 

jogszabályi előírásai, továbbá a munkával érintett erdőrészleten belül a körzeti erdőterv, 

illetve az erdészeti hatóság által kiadott határozatainak az előírásai (pl. fokozottan védett 

madárfaj fészkelőterületének tér- és időbeli védelme, anyagmozgatási munkák területi 

korlátozásai stb.) biztosítják. 

A 4064-12-ENVI EU Pilot eljárás során mindkét érintett erdőtervezési körzetben Natura 

2000 elővizsgálati dokumentáció is készült
10

. 

 

1.3.3.3 Vadgazdálkodás, halászat, horgászat 

 

A vadállomány kezelését a biológiai egyensúly fenntartásának figyelembe vételével 

vadgazdálkodási és vadászati üzemterv szabályozza, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Kormányhivatal vadászati hatóságánál érhetők el. Az üzemtervek érvényessége 2017-

ben jár le. Jelenleg két 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. A területen található patakok (a Csincse- és Kulcsárvölgyi-patak) nem halászati 

víztestek, így halászatról és horgászatról a tervezési terület adottságai folytán nem 

beszélhetünk. 

 

1.3.3.4 Vízgazdálkodás 

 

Vízgazdálkodási hasznosításról nem beszélhetünk a tervezési terület állandó vízfolyásai 

esetében. A legjelentősebb vízfolyás a tervezési területen a Csincse-patak, mely Kisgyőrtől 

nyugatra a Vár-hegy északi lejtőjénél fakad („Kis-kút”). A tervezési területen egy 2,5 

kilométer hosszú, jobbára erősen módosított mederrel rendelkező szakasza található meg. A 

Csincse-patak mellékvize Kisgyőr település irányából vezeti le a vizeket a Tót-kúti-völgyben, 

a települési csapadékelvezetés is erre került felfűzésre. A tervezési területről kilépve a 

Csincse-patak a Harsányi-halastavakat tölti fel. A terület másik állami kezelésben lévő 

vízfolyása a Kulcsár-völgyi patak, mely Aranyosi-patakként is ismert. Ennek medre jóval 

természetesebb, 1950 méter hosszan fut végig a tervezési területen. A tervezési terület déli 

részén jobbparti mellékvízként felveszi a Vajla-völgyből érkező patak vizét és az 

összefolyástól (már a tervezési területen kívül) állandó vízfolyásként jelentkezik. 

A tervezési területen vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni és felszín alatti vízkivétel nem 

ismert. 

 

1.3.3.5 Turizmus 

 

A tervezési terület turisztikai feltártsága igen alacsony, jelzett turistautak nem találhatók a 

tervezési területen. A tervezési területen azonban számos olyan természeti, kultúrtörténeti 

látnivaló is ismert, melyek bemutatásra érdemesek lennének, pl. Halom-vár, Meredek-hegy, 

Csincse-völgy, Ravaszka-tető, stb. Az érintett négy település rendelkezik turisztikai 

infrastruktúrával (szálláshelyek, tematikus programok, pl. falunapok), de ezek hatása a 

                                                 
10

 A hivatalos dokumentumok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról tölthetők le: 

http://www.nebih.gov.hu/akadalymentes/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyitolap/eu-

pilot.html 

 

http://www.nebih.gov.hu/akadalymentes/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyitolap/eu-pilot.html
http://www.nebih.gov.hu/akadalymentes/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/nyitolap/eu-pilot.html
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tervezési területre minimális. Miskolc közelsége folytán a kora tavaszi ünnepeken a 

települések határában található réteken jelentősebb látogatottság lehet, mely – pl. a védett 

feltűnő növényfajok kiásásával, taposással – veszélyeztető tényezőként jelentkezhet. Az 

elmúlt évtizedben megjelent – engedély nélkül folytatott – „off-road” versenyek elsősorban a 

vizes élőhelyek (mocsarak, lápok, égerligetek) állapotára gyakorolnak kedvezőtlen hatást. 

Amennyiben ez a madarak fészkelési idejében jelentkezik, úgy a zavarás révén jelentős 

természetvédelmi kártétel is bekövetkezhet.  

 

1.3.3.6 Ipar 

 

A tervezési terület a jelentősebb ipari szennyezőforrásoktól viszonylag távol esik: a 

bükkábrányi bányaterület légvonalban kb. 8 kilométerre, míg a miskolci ipari park 6,5 

kilométerre található. Érvényes üzemi tervvel rendelkező bányatelek a tervezési területen 

nem található, régi kőbányák azonban a tervezési terület több pontján elszórtan 

megtalálhatók: 

 a harsányi Bánya-tető gerincén; Harsány 0173/2 hrsz (bányászott anyag: biotitos, 

horzsaköves dácittufa és riolittufa) 

 a borsodgeszti Csáti-fák dűlőben; Borsodgeszt 0168/21 hrsz (bányászott anyag: 

vastagpados, biotitos, horzsaköves, ignimbritesedett riolit-riodácit ártufa) 

 a kisgyőri Vajla-rét; Kisgyőr 0287/1 hrsz (bányászott anyag: homok, riolittufa). 

Ezek jelentleg nem hasznosítottak és bővítésük, újra nyitásuk sem indokolt a Natura 2000 

területen. 

 

1.3.3.7 Infrastruktúra 

 

A Kisgyőr település határában található tervezési terület infrastrukturális adottságai 

megfelelők. Országos közúttal több ponton határos. A 2515 számú Miskolc-Harsány-Vatta 

összekötő útról beágazó 25117 számú Kisgyőr bekötő út közvetlenül határos a Csincse-

völgyi alegységgel (Kisgyőr 0355/2 hrsz). Mind Borsodgeszt, mint pedig a Kisgyőrhöz 

tartozó Mocsolyástelep zsáktelepülésnek tekinthető. A két települést egy szilárdított murvás 

út köti össze (Borsodgeszt 0166 hrsz). Ennek forgalma gyér, elsősorban a helyi lakosság 

használja. 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. 

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. több közép- és nagyfeszültségű vezetékszakasza (a 7637 sz. 

Mezőkövesd – Sály 20 kV; a 7761 sz. Nyékládháza – Sály 20 kV és a 9052 sz. Detk – Eger – 

Füzesabony – Mezőkövesd – Miskolc (DAM) 120 kv) érinti a tervezési területet. A Harsány 

0173/5 ingatlanon vezetékjogi földhivatali bejegyzés történt, melynek jogosultja a TIGÁZ-

DSO Földgázelosztó Kft. 
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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 átfedése különleges madárvédelmi területtel 
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7. ábra: A tervezési terület átfedése helyi jelentőségű védett természeti területtel 
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8. ábra: A tervezési terület élőhelytérképe (Á-NÉR 2011 alapján) 
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9. ábra: A tervezési terület közösségi jelentőségű (Natura) élőhelytérképe 



112 

 

 
 

10. ábra: Közösségi jelentőségű növényfajok térképe 
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11. ábra: Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok térképe 



114 

 

 
 

12. ábra: Közösségi jelentőségű állatfajok térképe  
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13.  

4. Fotódokumentáció 

 

 
 

1) kép: Völgytalpi zárt erdőssztyepp-erdő a Csincse völgyében (KE-2) 

 

 
 

2) kép: Égerliget a Vajla-réti ér mentén (KE-3) 
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3) kép: Völgytalpi mocsárrét, szegélyében láposodó égerligettel (KE-3, KE-5) 

 

 
 

4) kép: Időszakos vízállás tavasszal, a Hosszú-Vajlán (KE-5) 
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5) kép: Szibériai nőszirmos kaszáló a Csincse-völgyben (KE-5) 

 

 
 

6) kép: Vadcsicsókával elözönlött mocsárrét a Csincse-völgy alsó szakaszán (KE-6) 
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7) kép: Árvalányhajas sztyepprét a Meredek-hegyen (KE-4) 

 

 
 

8) kép: Enyhén mészkerülő irtásrétek a Ravaszka-tető oldalában (KE-4) 

 


