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Az Igazgatóság területi adottságai, birtokügyi alap ok 
Az Igazgatóság birtokpolitikájának és a rendelkezésre álló forrásoknak köszönhetıen jelentıs 
mennyiségő országos jelentıségő védett terület került állami tulajdonba. A volt szövetkezeti 
használatban lévı területek jelentıs része kisajátítást pótló vásárlás kapcsán, más része 
kisajátítási eljárással, vagy átadással került természetvédelmi vagyonkezelésbe. Az érintett 
területek kiterjedését az alábbi táblázat mutatja be: 

1. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek mővelési ágankénti megoszlása 

mővelési ág hektár 
Erdı 3 297 
Gyep 19 376 
Gyümölcsös 18 
Halastó 7 
Kivett 1 125 
Nádas 94 
Szántó 4 383 
Szılı 11 
Összesen 28 311 

 
Az illetékességi területen található országos jelentıségő védett földrészletekbıl - a hatályos 
jogszabályok szerint - a jövıben még 33.832 hektárnak kellene állami tulajdonba kerülnie. 

A kezelıi feladatok elláthatóságát több körülmény is nehezíti. Ezek közül legnagyobb 
probléma a területi széttagoltság, ami munkaszervezési szempontból kedvezıtlen. Nagyobb, 
saját használatra alkalmas tömbökkel csak a Dél-borsodi és a Dél-hevesi Tájegységekben 
rendelkezünk. A kezelési tevékenységben további problémát jelentenek a máig rendezetlen 
részarány-tulajdonok (2213 hektár), illetve a kártalanításra jogosító határozatokkal állami 
tulajdonba került területek (83 hektár) is. 

A vagyonkezelésben lévı területek tájegységenkénti kiterjedésérıl a 2. táblázat ad 
tájékoztatást. 

2. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek mérete tájegységenként 

  Dél-borsodi 
TE 

Dél-hevesi 
TE 

Ipoly-
völgye TE 

Kelet-bükki 
TE Mátrai TE Nógrádi Te Nyugat-

bükki TE 
méret 

(hektár / db hrsz)  16443 4401 612 937 840 3749 1329 
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Földhasználat, kezelési feladatok a vagyonkezelésbe n lévı 
területeken 

A vagyonkezelésében lévı területek többségének kezelése külsı segítséggel, együttmőködı 
partnerek (184 db) bevonásával történik. A saját kezelésben lévı és a használatba-adott 
területek mővelési ágankénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat: 

3. Táblázat: a saját és idegen kezelésben lévı területek megoszlása mővelési áganként 

mővelési ág bérbeadott 
(ha) 

% saját kezelésben 
(ha) 

% 

erdı 18 0 3 279 100 
gyep 16 029 83 3 348 17 
gyümölcsös 0 0 18 100 
halastó 0 0 7 100 
kivett 201 18 924 82 
nádas 10 11 84 89 
szántó 2 810 64 1 573 36 
szılı 0 0 11 100 
összesen 19 068 67 9 244 33 

 
A táblázatból kiderül, hogy az együttmőködı gazdálkodók által használt területek fıleg gyep 
mővelési ágba tartoznak. A bérbeadott területek aránya az utóbbi években jelentısen már nem 
változott, a jellemzı arányok 2004-re kialakultak. Sajnos a mezıgazdaság alacsony 
jövedelmezıségi viszonyai miatt a helyben lakók nem mindig akarják felmenıik ez irányú 
tevékenységét folytatni. Egyes térségekben a kezelési együttmőködés lehetıségéért a gazdák 
egymással versenyeznek, máshol csak a támogatásra spekuláló, sokszor nem helybeli 
gazdálkodókkal lehetséges az együttmőködés. 

Saját használatban jelenleg azoknak az élıhelyeknek a kezelése történik, amelyek kezelése 
kiemelten fontos, nagy odafigyelést igényel. A szükséges kezelıi teendıket saját gépekkel, 
vagy kapacitások hiányában vállalkozók bevonásával szükséges elvégezni. A végzett kezelési 
feladatok többsége a gyepekhez kapcsolódik. Kiemelt feladat a szukcessziós folyamatok 
megelızése, illetve a gyepek megfelelı, természetvédelmi szempontból kívánatos 
kultúrállapotának fenntartása. Szántóföldi növénytermesztés túzoklegelık létesítése céljából 
történik, ennek térmértéke nem haladja meg a százhektáros nagyságrendet. 
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IPOLY-VÖLGYE TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

Az Ipoly-völgye Tájegységhez (IVTE) a Litke-Csádaljhoz tartozó, kisebb részaránytulajdonú 
szántó területét leszámítva két – nemzetközileg is jelentıs – védett terület az Ipolytarnóci 
İsmaradványok Természetvédelmi Terület (IİTT) és a Hollókıi Tájvédelmi Körzet (HTK) 
tartozik. A különbözı mővelési ágakba tartozó, vagyonkezelésben lévı földrészletek 
kiterjedését védett területenként 4. táblázat mutatja be: 

4. Táblázat: vagyonkezelt területek megoszlása mővelési ág és védett terület szerint (IVTE) 

védett 
terület/mővág 

Erdı 
(hektár) 

Gyep 
(hektár) 

Gyümölcsös 
(hektár) 

Szántó 
(hektár) 

Kivett 
(hektár) 

Összesen 
(hektár) 

IÖTT 270 223 1 1 5 500 
HTK 33 42    75 
ex lege    4 33 37 

összesen 303 265 1 5 38 612 
 

Az érintett területek tömbökben helyezkednek el, ami kedvez a kezelıi teendık ellátásának.  

 

 
 

1. ábra: az Ipoly-völgye Tájegységben található, vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint 
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Ipolytarnóci İsmaradványok Természetvédelmi Terület (500 hektár) 
A védett terület növényzete másodlagos, egyedül a patak menti főz- és égerligetekben, 
magaskórósokban található az élıhelynek megfelelı természetes vegetáció. Értékesebb 
növényfajok a szurdokok alján maradhattak fenn. A gyepek közül a hegyi szárazrétek 
fordulnak elı, ezeknek különbözı degradáltsági formái jellemzıek. Az erısen degradált 
részeken az eredeti társulás zavarástőrı kétszikői válnak uralkodóvá. A kevésbé degradált 
típusban tömegesen jelenik meg a szártalan bábakalács (Carlina acaulis), cserjésedı részeken 
pedig az agárkosbor (Orchis morio). Fıleg dombtetıi pozícióban találhatók elborókásodott 
állományaik, melyek ilyen, cserjés állapotban fenntarthatók. Jobbára a telepített fenyvesekben 
fordul elı a kapcsos korpafő. A Borókás-árok mentén magassásos és mocsárrét is megjelenik 
néhány ritkább fajjal, mint pl. az örménygyökér (Inula helenium) egy kisebb rekettyefüzessel. 
A terület zavartalansága folytán a biotóp zoológiai jelentısége fokozatosan felértékelıdik, az 
Ipoly-menti határsáv ökológiai folyosója mentén egyre több állatfaj talál menedéket. A terület 
vizes élıhely rekonstrukciói szintén kedveznek a védett fajoknak. A kétéltőek közül a tarajos 
gıte (Triturus cristatus) és a gazdag békafauna, a hüllık közül pedig a rézsikló (Coronella 
austriaca) képviseli a legnagyobb természetvédelmi értéket. 

A terület kezelésével kapcsolatos teendıket részben az Igazgatóság, részben együttmőködı 
partnerek látják el. A TT elsıdleges rendeltetése a geológiai értékek bemutatása, ennek 
megfelelıen jelentıs kezelıi feladatot keletkeztet a tanösvények, pihenık, és egyéb turisztikai 
létesítmények állagának fenntartása. Az épületek és bemutatóhelyek környékén parkszerő 
fenntartási tevékenység történik. 

A falu környéki, mintegy 100 hektárnyi gyepet a bérlı juhokkal legelteti. Az érintett területek 
természetvédelmi szempontból nem képeznek jelentıs értéket, így kezelésük nem igényel 
speciális beavatkozást. Az erdei tisztásokat, illetve a védett terület DK-i részén elhelyezkedı 
gyepeket az Igazgatóság tartja fenn. Évrıl évre kezelıi feladat keletkezik az erdıszegélyek és 
tisztások cserjésedésének megakadályozása kapcsán. A cserje- és bozótirtás részben saját 
gépekkel, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével történik. 

A terület jelentıs hányada erdıvel borított. A gyep mőveléső területek jelentıs része már 
beerdısült, ezért az erdık területi kiterjedése a táblázatban szereplı adatokhoz képest 
nagyobb. Az erdı fajösszetétele nem felel meg az élıhely ökológiai adottságának. Az 
elıforduló fajok között vannak ıshonosak, mint cser (Quercus cerris), gyertyán (Carpinus 
betulus), nyír (Betula pendula) is, de mintegy 60%-ban az akác (Robinia pseudo-acacia) 
dominál. A másik meghatározó faj az erdei fenyı (Pinus sylvestris), aminek kiterjedése 
mintegy 90 hektár. Az üzemtervi elıírásoknak megfelelı erdıgazdálkodói feladatokat az 
Igazgatóság külsı vállalkozók igénybevételével látja el. 

A látogatóközpont melletti területen a korábbi években több záportározó épült, amelyek 
fenntartása rendszeres feladatokat keletkeztet (gátak kaszálása, nyílt vízfelületek biztosítása). 

A természetvédelmi terület egyben különleges rendeltetéső vadászterületnek minısül. A 
vadászati jogot az Igazgatóság gyakorolja, ezért a vadászati tevékenységhez kapcsolódóan is 
folyamatos feladatok keletkeznek. 

A területen tartott törzskönyvezett hortobágyi racka állomány bemutatási és gyepkezelési 
célokat szolgál. Az utóbbi években a nyáj létszáma folyamatosan növekedett, mára elérte a 
lehetıségek maximumát. 



� Bükki Nemzeti Park Igazgatóság �  

 
 

Vagyonkezelési koncepció 

8 

 

5. Táblázat: a racka állomány összetétele kor és ivar szerint: 

ivar\kor (év) év alatti 1 2 3 4 5 6 7 9 összesen (db) 
hímivarú 8 1  1      10 
nıivarú 12 11 7 5 4 3 1 2 2 47 

összesen (db) 20 12 7 6 4 3 1 2 2 57 
 
A kezelési tevékenységhez szükséges géppark helyben rendelkezésre áll. Vállalkozói 
segítséget az Igazgatóság humán erıforrásainak hiánya miatt fıleg a kézimunka-igényes 
tevékenységeknél vesz igénybe. 

 
Hollókıi Tájvédelmi Körzet (75 hektár) 
A 151 hektáros védett terület fele tartozik az Igazgatóság vagyonkezelésébe. A gyep és erdı 
mővelési ágú földrészletek kezelése részben saját kapacitásokkal, részben vállalkozói 
szolgáltatások igénybevételével történik. A saját kezelési tevékenység fıleg a tanösvények 
fenntartására korlátozódik. A fás-legelı elızı években rehabilitált részét környékbeli 
gazdálkodó legeltetéssel hasznosítja. A bérbeadott területek aránya minimális, a bérlemény 
alig haladja meg a 3 hektárt. Az állattartásból következı természetvédelmi degradáció 
veszélye lokálisan fennáll, ezért szükséges a tevékenység folyamatos szakmai ellenırzése. 

Az élıhelyre jellemzı cseres-tölgyesek jelenleg csak kisebb foltokban vannak jelen, az 
egykori hagyásfás részeken 100 évnél idısebb cserfa matuzsálemek is elıfordulnak. A tájra 
jellemzı fás legelık a legeltetés abbamaradásával lassan beerdısülnek, elgyertyánosodnak. A 
völgytalpi gyertyános-tölgyest a magasabb részen cseres-tölgyes követi, ami melegkedvelı 
tölgyes jellegő állományba megy át. A patakvölgyek keskeny sávjában főz-nyár ligeterdı 
egészíti ki a fás vegetáció palettáját. A lágyszárú növényközösségek közül a nyílt szilikát-
sziklagyepek endemikus növénytársulásai a TK több részén is elıfordulnak. A zárt szilikát-
sziklagyepekhez tartozó sztyepréteken él a legtöbb védett faj. A szubmediterrán elterjedéső 
elemek igen fontos részét képezik a terület flórájának. Ilyenek a sziklai sás (Carex 
halleriana), a pukkanó dudafürt (Colutea arborescens), kisvirágú pimpó (Potentilla 
micrantha), pilisi bükköny (Vicia sparsiflora), tejelı buvákfő (Bupleurum praealtum) és a 
házi berkenye (Sorbus domestica) is. A sziklagyepek versengést alig tőrı fajai közül a sárga 
kövirózsa (Jovibarba hirta), a hegyi hagyma (Allium montanum), az északi fodorka 
(Asplenium septentrionale) a legjellemzıbb. Az üde lomberdık növényei között találjuk a 
farkasszılıt (Paris quadrifolia), az erdei holdviolát (Lunaria rediviva), erdei varázslófüvet 
(Circaea lutetiana), hagymás fogasírt (Dentaria bulbifera), enyves zsályát (Salvia glutinosa) 
és az óriás csenkeszt (Festuca gigantea). Fontos élıhelyek a száraz tölgyesek, ezek fajai a 
barkócaberkenye (Sorbus torminalis), házi berkenye (Sorbus domestica), tatárjuhar (Acer 
tataricum), erdei pereszlény (Calamintha sylvatica), vöröslı hagyma (Allium marginatum) és 
a pilisi bükköny (Vicia sparsiflora). 

 
Csádalji lápok (37 hektár) 
Az egység osztatlan közös tulajdonú, fragmentált vizes élıhelyekbıl áll. A terület része a 
Natura 2000-es hálózatnak is, jelentıs értéket képvisel, mint haris (Crex crex) költıhely. Az 
élıhely nagy része mezıgazdasági meliorációs tevékenység, lecsapolás áldozata. Mindezek 
ellenére csapadékos idıjáráskor hetekig vízzel borított, egyébként az Ipoly folyó árterületéhez 
tartozik. A terület értékét képezik azok a zsombéksásos (Caricetum elatae) állományok, 
amelyeket a területen feltörı rétegvizek táplálnak. A zsombéksás állományokhoz, 
magassásrétek (Caricetum gracilis, Caricetum aucitformis, Caricetum ripariae), valamint 
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magaskórós társulások (Filipendulo ulmariae-Cirsietum oleracei) csatlakoznak, amelynek 
értékes növényfaja a szibériai nıszirom (Iris sibirica). Az elöntések után visszamaradó 
iszapfelszíneket törpekákás iszaptársulások foglalják el, amelyek közül elıfordul a 
békaszittyós- és az izsópfüzéres-iszapgyopáros. A magassásosokkal mozaikosan helyenként 
rekettyefőz (Salix cinerea) csoportok alakultak ki, melyek a rekettyés főzláp kezdeti 
stádiumának tekinthetık. 

 

Kezelési célok és feladatok 
A területkezelések Hollókın a világörökségi táj védelmét, Ipolytarnócon pedig a bemutatást 
és az egyéb természeti értékek védelmét szolgálják. 

Hosszabb távon a Tájegységben megvalósuló vagyonkezelési tevékenység módszerei és célja 
alapján három fı csoportba sorolható. 

 
1. Természetvédelmi kezelés bérbeadás útján 
A kevésbé érzékeny gyepeken a természetvédelem szakmai elvárásainak megfelelı kezelési 
forma. A tevékenység során hangsúlyt kap a meglévı állapotok és a kialakult gazdálkodási 
formák fenntartása. A kezelés célja a természetes élıhelyek területi kiterjedésének és 
állapotának megóvása, kedvezı természeti állapotának fenntartása.  

 
Fáslegelı 

Természetvédelmi cél: a tájképi értékek fenntartása, a régi, extenzív gazdálkodás 
visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: extenzív tartástechnológiára alapozott legeltetéses használat. A 
visszaerdısülı és cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás és legeltetés 
kombinációja. A kevésbé legeltetett területeken legeltetés és kaszálás, vagy szárzúzás 
kombinációja. Az öreg fák környezetében meg kell hagyni a fiatal, szoliterként álló, 
nem tájidegen fajok egyedeit. 
Várható eredmények: legelıterület kialakulása ligetes, szoliterként álló öreg fákkal. 
A térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a természetvédelmi értékek minıségi és 
mennyiségi növekedése várható. Az élıhely megırzése, elsısorban az idıs fákhoz 
kötıdı fajok fennmaradását segíti, pl. denevérek. 

 
Hegy- és dombvidéki gyepek 

Természetvédelmi cél: a legelı fenntartása legeltetéses hasznosítással. A védett és 
lokális értékő fajok élıhelyének biztosítása. 
Kezelés: extenzív legeltetési módok ıshonos háziállatfajtákkal. A legeltetés kötelezı 
eleme a folyamatos legelıkarbantartás. 
Várható eredmények: a legeltetés fenntartásával az erdıtömbhöz kapcsolódó, azzal 
ökológiai egységet képezı gyepterületek fennmaradása. A szegélyzóna számos 
regionálisan ritka faj élıhelye, ezért a kezelés során cél a szártalan bábakalács 
(Carlina acaulis) és az agárkosbor (Orchis morio) élıhelyének fenntartása. Feladat az 
invazív akác visszaszorítása, a hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia), bugás 
hagyma (Allium sphaerocephalon), tavaszi hérics (Adonis vernalis), selymes peremizs 
(Inula oculus-christi), magyar perje (Poa pannonica ssp. scrabra) állományainak 
megırzése. 
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2. Természetvédelmi kezelés bérbeadás nélkül (saját használat) 
Olyan területhasználati tevékenység keretében megvalósuló kezelés, ami összhangban áll a 
védett területre vonatkozó kezelési tervek elıírásaival. A korábbi extenzív gazdálkodás által 
létrehozott, de természetvédelmi értékekben gazdagabb, a gazdálkodási módszerekkel 
szemben érzékenyebb élıhelyek, illetve az Ipolytarnóci İsmaradványok TT belsı területein 
található gyepek kerülnek ebbe a csoportba. 
 

Gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Fáslegelı 

Természetvédelmi cél: a tájképi érték fenntartása, a régi, extenzív gazdálkodás 
visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: állatállomány hiányában a legelı idıszakos karbantartása. A visszaerdısülı 
és cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás és kaszálás kombinációja. 
Az öreg fák környezetében hagyni kell fiatal, szoliterként álló nem tájidegen fajok 
egyedeit. 
Várható eredmények: a legelı fennmaradása, ligetes, szoliterként álló öreg fákkal. A 
térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a természetvédelmi értékek minıségi és 
mennyiségi növekedése várható. 

 
Kaszálórétek, erdei tisztások 

Ebbe a csoportba azok a gyepek kerülnek, amelyek az İsmaradványok területének 
belsı részein találhatók, ezért a bérbeadásuk nem kívánatos. Az elıforduló erdei 
tisztások kiemelt botanikai értékekben nem bıvelkednek, ezért kezelésük nem igényel 
fokozott odafigyelést. 
Természetvédelmi cél: a gyepek fenntartása, a jellemzı életközösségek 
kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. 
Kezelés: gépi-, vagy kézi kaszálás, kis létszámú állatállománnyal történı idıszakos 
legeltetés. 
Várható eredmények: a helyesen megválasztott és folytatott kezelések a gyepek 
revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezik. 

 
Nem gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 

 
Olyan területek, amelyek fenntartása turisztikai vagy speciális élıhely-fenntartás 
szempontjából fontos. 
 
Vizes élıhelyek  

A tájegységben található vizes élıhelyeken védett fajközösségek fordulnak elı. 
Jellemzıjük a fokozott érzékenység, a nem megfelelı kezelés hatására könnyen 
degradálódnának, vagy eltőnnének. Ezeken a területeken kizárólag természetvédelmi 
cél érdekében lehet beavatkozásokat végezni, fokozott odafigyelés mellett. A kezelés 
célja lehet rehabilitációs, vagy a jelenlegi állapot stabilizálása. A beavatkozások 
mindig egyedi módszerekkel történhetnek, az adott területen jelentkezı probléma 
speciális kezelése érdekében. Az elérendı célok érdekében kézi- és gépi kaszálás, 
szárzúzás, cserjeirtás a jellemzı kezelés. Mivel a kiszáradás nagymértékben 
veszélyezteti az élıhelyet, gondoskodni szükséges a vizek megtartásáról is.  
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Turisztikai és vadászati létesítmények 
A tájegységben fajlagosan magas a bemutatási célokat szolgáló létesítmények aránya. 
Ezek fenntartása általában nem természetvédelmi céllal történik, így a tevékenység 
fokozottabb odafigyelést nem igényel. A jelentkezı feladatok általában kézi munkával 
végezhetıek, jellemzıen kaszálásban, bozótirtásban, hulladékkezelésben testesülnek 
meg. A közvetlen kezelési feladatokhoz kapcsolódnak még a létesítmények fenntartási 
munkái is. 

 

Az állatállományt érintıen nagyságrendi fejlesztések nem tervezettek, az egyedszám növelése 
helyett inkább a tartott fajok számát indokolt bıvíteni. Az állattartás elsıdlegesen bemutatási 
célokat szolgál, így nem cél a tenyésztıi tevékenység kibıvítése. 

 

Források, eszközrendszer 
A vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó költségigényt az Igazgatóság 
költségvetésének terhére, valamint pályázati forrásokból lehetséges biztosítani. 

A saját használatban lévı területek természetbeni állapota Igazgatósági szinten nem felel meg 
az agrártámogatási rendszerek által elvárt követelményeknek. A Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat elıírásainak vélhetıen hosszabb távon sem lehetséges (illetve szakmailag sem 
indokolt) megfelelni, ezért a lehetséges pályázati források közül csak a HGGY-hez nem 
kötıdıekkel lehet számolni.  

A különbözı Uniós pályázati forrásokból infrastrukturális fejlesztések tervezhetık, így pl. az 
állatsimogató létesítésére és gépek elhelyezésére szolgáló épületek kialakítására. 

A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódó munka mennyisége - az ismertetett 
célkitőzéseknek alárendelten - a jövıben várhatóan növekedni fog. Ennek megfelelıen 
indokolt a humán erıforrások fejlesztése. 
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MÁTRAI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A Mátrai Tájegység 12653 hektár kiterjedéső országos jelentıségő védett, illetve 5318 hektár  
védelemre tervezett területeibıl jelenleg 840 hektár van az Igazgatóság vagyonkezelésében. A 
tájegységhez tartozik a Mátrai Tájvédelmi Körzet (MTK), a Siroki Nyírjes-tó 
Természetvédelmi Terület (SNYTTT) és a Gyöngyösi Sárhegy Természetvédelmi Terület 
(GYSHTT). 

A jelenleg vagyonkezelt területek többsége erdı (499 hektár), illetve gyep mővelési ágba 
tartozik. Ez utóbbi területe összesen 307 hektár, amibıl együttmőködı partner bevonásával 61 
hektár kezelése valósul meg. A többi gyep fenntartását az Igazgatóság saját gépi 
kapacitásokkal végzi. A szántó és a kivett mőveléső terület együttesen nem haladja meg a 15 
hektárt, amibıl a 3 hektáros szántót szintén bérlı kezeli. Összességében az Igazgatóság 
vagyonkezelésben lévı területek 92%-án saját kezelés valósul meg. 

A területen saját állatállománnyal az Igazgatóság nem rendelkezik, az állattartáshoz szükséges 
alapvetı feltételek hiánya miatt állatbeszerzés nem tervezett. 

A területek egymástól több kilométerre lévı tömbökben helyezkednek el, amit az alábbi 
sematikus térkép szemléltet: 
 

 

 

2. ábra: a Mátrai Tájegységben található vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint 
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A vagyonkezelésben lévı területek mővelési ágankénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja 
be: 

6. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek megoszlása mővelési ág és védett terület szerint (MTE) 

védett 
terület\mővág 

erdı 
(hektár) 

gyep 
(hektár) 

kivett 
(hektár) 

szántó 
(hektár) 

összesen 
(hektár) 

MTK 518 189 11 3 721 
GYSHTT  118   118 
egyéb   1  1 

összesen 518 307 12 3 840 
 
 
Domoszlói területegység (219 hektár) 
A Dél-Mátrában található területegység alacsonyabban fekvı területein sziklagyepeket, illetve 
sztyeprétekkel mozaikoló melegkedvelı tölgyeseket, a magasabb részeken cseres-tölgyeseket 
és gyertyános-tölgyeseket találunk. A lágyszárúak közül fıként a xeroterm élıhelyekhez 
kötıdı fajok fordulnak elı, mint a bársonyos kakukkszegfő (Lychnis coronaria), 
epergyöngyike (Muscari botryoides), selymes boglárka (Ranunculus illyricus) és a hegyközi 
cickafark (Achillea crithmifolia). Bogárfajai között említést érdemel a holt faanyaghoz kötıdı 
nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), sápadt éjcincér (Trichoferus pallidus), a kis- (Dorcus 
parallelepipedus) és a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és az orrszarvúbogár (Oryctes 
nasicornis). A lepkefaunájában túlnyomórészt a melegkedvelı tölgyesek fajait találjuk. Ilyen 
a magyar tavaszi fésősbagoly (Dioszeghyana schmidtii), tölgyfaszender (Marumba quercus), 
sárga gyapjasszövı (Eryogaster catax), tavaszi gyapjaszövı (Eriogaster lanestris) és a 
tárkonyüröm csuklyásbagoly (Cucullia dracunculi). A terület legértékesebb hüllıfaja a 
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), melynek erıs populációja található itt. A 
madárfajok között a legnagyobb értéket a korábban fészkelı, de jelenleg is elıforduló parlagi 
sas (Aquila heliaca) jelenti. A védett fajok listáján szerepel még a nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), a közép fakopáncs (Dendrocopos medius) valamint a bajszos sármány 
(Emberiza cia) is. 

A teljes területbıl 25 hektár gazdasági besorolású erdı (gyertyános-tölgyes), itt az 
erdıtervben kötelezı jelleggel elıírt, az erdı természetes felújítását célzó állomány alatti 
ápolást, majd lékes erdıfelújítást szükséges kezelésként elvégezni. A maradék területen a 
jövıben csak természetvédelmi célú beavatkozások tervezettek az akác visszaszorítása 
érdekében. 

 
Parádi területegység (263 hektár) 
Az Észak-Mátrában, Parád községhatárban túlnyomórészt középhegységi bükkös tartozik az 
Igazgatóság vagyonkezelésébe. A területen kisebb foltokban feketefenyves és erdei fenyves is 
található. Az erdıállományok között találunk a sekély termıtalaj és az alapkızet hatására 
kialakult mészkerülı bükkös (Deschampsio-Fagetum) állományokat, amelyek jellemzı 
növényfaja a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus). A véderdı jellegő mészkerülı bükkösök 
korábbi felújítási problémái miatt került telepítésre a fekete fenyı (Pinus nigra), és az erdei 
fenyı (Pinus sylvestris). A természetvédelmi kezelés részeként az erdıtervben elıírt állomány 
alatti ápolási munkák, befejezett erdısítések ápolási munkái jellemzıek. Ezek során nagyobb 
arányban kerülnek megtartásra az ıshonos fajok, pótlásuk csak ezekkel a fafajokkal történik. 
Az elıírt fakitermelési feladatok megvalósításakor a természetes erdıszerkezet kialakítás a 
cél. 
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A parádi területrészen található mintegy 62 hektáros gyepterület kezelıi teendıit bérleti 
viszonyban, együttmőködı partner látja el. A kezelés során a természetvédelmi célkitőzések 
teljes mértékben érvényesülnek. A gyepek ápolása legeltetésen és kaszáláson keresztül 
valósul meg. A területek állapota természetvédelmi szempontból kedvezınek mondható. 

A vagyonkezelésünkben lévı 4 hektár kivett mővelési ágú terület a természetben út, melyen 
természetvédelmi kezelés nem, csak állagmegırzés történik.  

A szántó mővelési ágú területen a valóságban gyep található, mely helyenként cserjésedik. Itt 
a természetvédelmi kezelés részeként bozótirtás történik. 

Mátraszentimrei területegység (112 hektár) 
A területegység több hegyi-rétbıl áll (Tugár-rét, Fallóskúti-rét, valamint Óvár-rét), amelyek 
az Igazgatóság vagyonkezelésében vannak. A részben önkormányzati, részben 
magántulajdonban lévı Piszkési-legelı is a terület része. Az 1970-es évekig legelıként, 
valamint kaszálóként hasznosított réteken hagyományos hegyvidéki rét- és legelıgazdálkodás 
napjainkra gyakorlatilag teljesen eltőnt, ezzel együtt e rétek fajösszetételében is változások 
álltak be. Az utóbbi években elkezdıdtek a rehabilitációs munkák, ennek eredményeképpen 
jelentısen javult az élıhelyek természeti állapota. 

A terület legértékesebb élıhelyei a sztyeppesedı hegyi-rétek, illetve kis foltokban 
megtalálható kékperjés láprétek. Növény- és állatfajokban (elsısorban rovarok) igen 
gazdagok a jellemzı élıhelyek. Itt él pl. a fekete- és a leánykökörcsin (Pulsatilla pratensis 
subsp. nigricans, P. grandis), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), Szent László-tárnics 
(Gentiana crutiata), szibériai nıszirom (Iris sibirica), tarka nıszirom (Iris variegata) és a 
borkóró (Thalictrum sp.). A rovarok közül elıfordul a szürkés hangyaboglárka (Maculinea 
alcon), gyászlepke (Nymphalis antiopa), csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria), 
nyírfa púposszövı (Pheosia gnoma), szürkésvörös földibagoly (Xestia sexstrigata) és a 
fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda). A futóbogarakat a kék futrinka Carabus 
violaceus) és a lapos kékfutrinka (Carabus intricatus) képviselik. 

 

Gyöngyösi Sár-hegy (119 hektár) 
A 186 hektáros természetvédelmi területen az Igazgatóság mintegy 119 hektárt kezel. A 
területen nagy kiterjedéső lejtısztyeppek, sziklagyepek, valamint hegyi száraz legelık 
találhatók, melyek egyes helyeken erısen cserjésednek. 

Számos olyan szubmediterrán és alföldi flóraelem található itt, ami a Mátrából hiányzik. Itt él 
a sziki kocsord (Peucedanum officinale), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), 
macskahere (Phlomis tuberosa) és a piros kígyószisz (Echium maculatum). Az eddig 
megtalált védett növényfajok száma mintegy 50. A fellelhetı állatfajok között is számos 
védett, illetve Natura 2000-es faj található. Ezek közül a legjellemzıbbek a nagy 
szikibagolylepke (Gortyna borelii lunata), magyar ısziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium), 
sárga gyapjasszövı (Eriogaster catax), tavaszi gyapjasszövı (Eriogaster lanestris), 
tárkonyüröm csuklyásbagoly (Cucullia dracunculi), főrészlábú szöcske (Saga pedo). 

A jellemzı életközösségek megırzése érdekében az utóbbi években cserjeirtással, valamint 
gépi szárzúzással megteremtıdtek a további kezelések alapvetı feltételei. A terület értékeinek 
megırzése optimálisan idıbeli- és térbeli korlátozások melletti legeltetéssel valósulhat meg. A 
legeltethetı terület nagysága 70 hektár. 

A védett területen belül nincs állattartásra alkalmas létesítmény, azon kívül található egy 
magántulajdonban lévı juhhodály. Hosszú távon erre a telepre és vállalkozó bevonására lehet 
alapozni a védett területek kezelését. 
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Markazi erdık (21 hektár) 
Markazon 21 hektáros fokozottan védett erdı tartozik az Igazgatóság vagyonkezelésébe. A 
markazi várat körülvevı terület véderdı besorolású, ami társulástanilag sajmeggyes 
bokorerdınek minısül. Biotikai értékei a domoszlói területéhez hasonlóak, lehetséges 
kezelésként csak természetvédelmi célú beavatkozások képzelhetık el. 

 

Recski erdık (19 hektár) 
Osztatlan közös tulajdonban mintegy 19 hektár fokozottan védett erdı tartozik az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe. A terület legértékesebb részén középhegységi bükkös társulás található, 
korai juhar (Acer platanoides), hegyi szil (Ulmus glabra) és hegyi juhar (Acer 
pseudoplatanus) kísérı fafajokkal. Botanikai értékei közül kiemelkedik a madárfészek 
(Neottia nidus-avis) és a széleslevelő nöszıfő (Epipactis helleborine). Az elıforduló 
állatfajok közül a havasi cincér (Rosalia alpina) és a fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 
leucotos) a legértékesebb. A terület helyenként sziklás, kıgörgeteges, nehezen járható. Az 
erdıterv egyes erdırészletekben, fıleg a köves, illetve meredek területeken véderdı 
rendeltetéső állományrészeket különít el. Az erdı kezelése során csak természetvédelmi célú 
beavatkozás lehetséges. 

Gyöngyössolymosi területegység (87 hektár) 
Az összesen mintegy 14 hektár kiterjedéső Tarma-réten a szukcessziós folyamatok 
következtében a gyep nagy része teljesen beerdısült. Bozótirtással és szárzúzással a 
természetközeli állapot helyreállításának kb. 5 hektáron van szakmai indoka. A terület 
késıbbi fenntartása legeltetéssel vagy évi rendszerességő kaszálással lehetséges. Az erdı közé 
ékelıdı kis kiterjedéső lejtısztyepeken és sziklagyepeken megtalálható a pázsitos nıszirom 
(Iris graminea), Janka tarsóka (Thlaspi jankae), réti iszalag (Clematis integrifolia), selymes 
boglárka (Ranunculus illyricus), cseh tyúktaréj (Gagea bohemica) és a leánykököcsin 
(Pulsatilla grandis). A xeroterm cseres tölgyesekben illetve a melegkedvelı tölgyesekben 
értékes gerinctelenekkel találkozhatunk, mint a nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), sápadt 
éjcincér (Trichoferus pallidus), a kis- (Dorcus parallelepipedus) és a nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus). A lepkefaunájában a már korábban említett melegkedvelı tölgyes fajok 
fordulnak elı, így a magyar tavaszi fésősbagoly (Dioszeghyana schmidtii), tölgyfaszender 
(Marumba quercus), sárga gyapjasszövı (Eriogaster catax) és a tavaszi gyapjasszövı 
(Eriogaster lanestris) is. Az erdıben természetvédelmi céllal történhetnek kezelıi feladatok. 

 

Kezelési célok és feladatok 
A Mátrai Tájegységben megvalósuló vagyonkezelési tevékenység módszerei és célja alapján 
három fı csoportba sorolható. 

 
1. Természetvédelmi kezelés bérbeadás útján 
A kevésbé érzékeny területeken végzett, a természetvédelem szakmai elvárásainak megfelelı 
kezelési forma. A tevékenység során hangsúlyt kap a meglévı állapotok és a kialakult 
gazdálkodási formák fenntartása. A kezelés célja a természetes élıhelyek területi 
kiterjedésének és állapotának megóvása, kedvezı természeti állapotának fenntartása. A 
bérbeadás útján a természetszerő, de enyhén bolygatott, jobbára másodlagos élıhelytípusokat 
kívánjuk hasznosítani. Az érintett területek közös jellemzıje, hogy védett fajokban 
„szegényebbek”. A botanikai értékek közül fontosabbak az agárkosbor (Orchis morio), a 
szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), valamint a kígyónyelvpáfrány 
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(Ophioglossum vulgatum). A zoológiai értékek között meg kell említeni a fogasfarkú szöcskét 
(Polysarcus denticauda), illetve néhány lepkefajt csíkos medvelepke (Euplagia 
quadripunctaria), kis rókalepke (Nymphalis urticae), gyászlepke (Nymphalis antiopa). 
Mindezek mellett a viszonylag nagy kiterjedéső legelık a ragadozómadarak táplálkozó 
területei is. 

 
Fáslegelık 

Természetvédelmi cél: A tájképi érték fenntartása, a régi, extenzív alapú kezelési 
forma visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: extenzív tartástechnológiára alapozott legeltetéses használat. A 
visszaerdısülı és cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás és legeltetés 
kombinációja. A kevésbé legeltetett területeken legeltetés és kaszálás, vagy szárzúzás 
kombinációja. Az öreg fák környezetében hagyni kell fiatal, szoliterként álló nem 
tájidegen fajok egyedeit. 
Várható eredmények: legeltetéses fenntartásra alkalmas terület kialakulása ligetes, 
szoliterként álló öreg fákkal. A térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a 
természetvédelmi értékek minıségi és mennyiségi növekedése várható. 

 
Legeltetett hegy- és dombvidéki gyepek 

Természetvédelmi cél: a legelı fenntartása legeltetéses hasznosítással. 
Kezelés: extenzív legeltetési módok ıshonos háziállatfajokkal. A legeltetés kötelezı 
eleme a folyamatos legelı-karbantartás. 
Várható eredmények: az erdıtömbhöz kapcsolódó hegylábi legelıterületek ökológiai 
szempontból elválaszthatatlanok a hegyvidék-hegylábi élıhely-komplexumoktól. A 
szegélyzóna pufferterületei kiemelt jelentıségő táplálkozó-területek. A legelık 
fenntartásával fıleg ez az ökológiai funkció ırizhetı meg. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Természetvédelmi cél: a degradálódott gyepek rekonstrukciója, a jellegzetes, védett 
fajokból álló életközösségek megırzése, állapotuk fejlesztése extenzív alapú 
használati módok segítségével.  
Kezelés: a degradálódott gyepek rekonstrukciója után a szénafüveket termı gyepek 
kaszálása, a korábban legeltetett gyepek enyhe, idıszakos legeltetése.  
Várható eredmények: a degradálódás megállításával, a korábbi használatok 
újraélesztésével a rétek természeti értékei jelentısen nıni fognak. 

 
2. Természetvédelmi kezelés bérbeadás nélkül (saját használat) 
Olyan területhasználat keretében megvalósuló kezelés, ami összhangban áll a védett területre 
vonatkozó kezelési tervek elıírásaival. A korábbi extenzív gazdálkodás által létrehozott, de 
természetvédelmi értékekben gazdagabb, a gazdálkodási módszerekkel szemben érzékenyebb 
élıhelyek, illetve a bérbeadási lehetıség hiányában megmaradó területek kerülnek ebbe a 
csoportba. 

 
Gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 

 
Zárt száraz és félszáraz gyepek 

Ebbe a csoportba azok a gyepek tartoznak, ahol kisebb élıhely-rekonstrukciós 
beavatkozások után bizonyos fokú természetkímélı gazdálkodásra lehetıség van. 
Ilyenek a félszáraz irtásgyepek a hegylábi területeken, valamint a löszgyep jellegő és 
erdısztyep jellegő gyepfragmentumok. Közös jellemzıjük a rendkívüli fajgazdagság. 
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Természetvédelmi cél: A gyepek fenntartása, a jellemzı, sok védett fajból álló 
közösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. Egyes területek 
alkalmasak az extenzív gazdálkodással történı természetvédelmi kezelés 
bemutatására. 
Kezelés: folyamatos kontroll mellett történı kezelési tevékenység. Egyes területek 
rendkívül enyhe legeltetése elsısorban kiskérıdzıkkel, az üdébb, elsısorban völgyalji 
területek kaszálóként történı hasznosítása. Bizonyos területeken a kaszálás-legeltetés 
kombinációja is lehetséges kezelési mód. 
Várható eredmények: A helyesen megválasztott és folytatott kezelések a gyepek 
revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezik. A 
kezelések szempontjából kiemelt terület a Sár-hegy, ahol az erdıs-sztyepp zóna 
fajainak, valamint a regióban unikális fajok állományainak stabilizálódása a cél: 
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha), piros 
kígyószisz (Echium russicum), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), bugás 
veronika (Veronica paniculata). A gyepek kezelésének másik célja a túlzott 
szervesanyag képzıdés megakadályozása, amely a területen elıforduló idınkénti 
avartüzek megelızését teszik lehetıvé, vagy káros hatásait mérséklik. Ez különösen 
fontos a területen élı kiemelt fontosságú gerinctelenek pl. főrészlábú szöcske (Saga 
pedo), vagy a gerincesek közül a bennszülött pannongyík (Ablepharus kitainelii) 
szempontjából. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Ebbe a csoportba azok a gyepek tartoznak, amelyek jelentıs természeti értékkel 
rendelkeznek, ezért bérbeadásuk kockázatokkal járhat. A természetvédelmi kezelési 
elvárások alkalmanként változhatnak, ezért a területhasználatnak rugalmasnak kell 
lennie. Ilyen gyepek az erdei tisztások és az értékesebb hegyirétek. 
Természetvédelmi cél: a gyepek fenntartása, a jellemzı - sok védett fajból álló - 
életközösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. 
Kezelés: gépi, vagy kézi kaszálás. Egy-egy réten belül is eltérı társulások vannak, 
amelyeknek kaszálása is eltérı módszerrel illetve idıpontban történhet. A kaszálások 
módszerének (kézi, vagy gépi) és idıpontjának megválasztásához indikátor taxonok 
kiválasztása és alkalmazása indokolt. A kaszálás elsısorban a kezdeti helyreállítási 
idıszakban fontos, amelyet késıbb pihentetési idıszakokkal, vagy extenzív 
legeltetéssel kell kombinálni, a gyep homogenizálódásának a megakadályozása 
érdekében. 
Várható eredmények: A helyesen megválasztott és folytatott kezelés a gyepek 
megújulását, az élıhelyre jellemzı populációk stabilizálódását eredményezi. A hegyi 
rétek stabilizálásának elsı menetében elérendı cél az évtizedek alatt felhalmozódott 
szervesanyag, valamint tápanyag mennyiség csökkentése, amelynek hatására az 
elszegényedett többnyire magas szálfüvekbıl álló gyep szerkezete fokozatosan 
megváltozik és egy szerkezetét tekintve több szintbıl álló középmagas gyep alakul ki. 
A tápanyagszegényebb környezet és a füvek konkurenciájának csökkenése már kedvez 
a hegyi rétek érzékeny fajainak az újbóli megjelenésében és terjedésében: tárnics fajok 
(Gentiana spp.), és a hozzájuk kötıdı hangyaboglárka fajok (Maculinea spp.), 
orchidea-fajok (Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia), szibériai nıszirom (Iris 
sibirica), stb. 
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Nem gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Olyan területek, amelyeken kiemelten értékes társulások, védett fajközösségek, 
veszélyeztetett fajok élnek. Közös jellemzıjük a fokozott érzékenység. A nem megfelelı 
kezelés hatására könnyen degradálódnának, vagy eltőnnének. Ezeken a területeken kizárólag 
természetvédelmi cél érdekében lehet beavatkozásokat végezni, minden esetben 
természetvédelmi ellenırzés mellett. A beavatkozás célja lehet rehabilitációs, vagy a jelenlegi 
állapot stabilizálása érdekében történı. A kezeléseket minden esetben az adott terület biotikai 
rendszerének figyelembevételével kell elvégezni. Ezek a beavatkozások egyedi módszerekkel 
történnek, ezért nem lehet általánosan megfogalmazni a kezelési útmutatásokat. A kiemelten 
érzékeny kezelendı élıhelytípusok közül mindenképpen saját kezelésben szükséges tartani a 
lápokat, mocsarakat, patakmenti magaskórósokat, szırfőgyepeket, sziklagyepeket, lejtı- és 
erdıssztyep réteket. 

Források, eszközrendszer 
A vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó költségigényt az Igazgatóság 
költségvetésének terhére, valamint pályázati forrásokból szükséges biztosítani. 

A saját használatban lévı területek természetbeni állapota nem felel meg az agrártámogatási 
rendszerek által elvárt követelményeknek. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elıírásainak 
vélhetıen hosszabb távon sem lehetséges (illetve szakmailag sem indokolt) megfelelni, ezért a 
pályázati források közül csak a HGGY-hez nem kötıdıek igénybevétele lehetséges. 
Problémát jelent, hogy a gyepek többsége nem tartozik a támogatható területek közé. A 
Parádi-legelı infrastrukturális fejlesztése, illetve a Gyöngyösi Sárhegy TT szomszédságában 
lévı Natura 2000-es gyepek rehabilitációja Uniós pályázati források bevonásával valósulhat 
meg. 

A saját kezeléshez szükséges gépi és egyéb kapacitások nem állnak rendelkezésre, 
kialakításukat a kezelendı területek széttagoltsága és mérete nem is indokolja. Fentiek miatt 
az Igazgatóság által kezelt területeken jelentkezı munkákat vállalkozói szolgáltatások 
igénybevételével lehetséges elvégezni.  

A tájegység területén saját állatállomány kialakítását abban az esetben szervezzük, ha a helyi 
gazdálkodók bevonásával a kezelési feladatok ellátása nem lehetséges. Hosszabb távú cél 
lehet a legeltetéses hasznosításra alkalmas területek infrastrukturális fejlesztése. Ennek 
keretében elıször a jelenleg is legeltetett Parádi-legelı szükséges berendezéseinek kialakítása 
indokolt. 
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NÓGRÁDI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A Nógrádi Tájegységben található országos jelentıségő védett területek (14255 hektár) a 
Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet (KMTK), a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet (KCSTK), 
a Márkházapusztai Fás-legelı Természetvédelmi Terület (MFLTT), a Sóshartyáni Hencse-
hegy Természetvédelmi Terület és mintegy 4 hektár ex lege láp. A tájegységhez tartozik még 
1427 hektár védelemre tervezett terület is, ezek a Maconkai Rét Természetvédelmi Terület, az 
Etesi Fás-legelı Természetvédelmi Terület, a Mátraverebélyi Kıszirt-hegy, a Meszes-tetı 
Természetvédelmi Területek, illetve a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet bıvítései. A felsorolt 
védett és védelemre tervezett területekbıl összesen 3749 hektár tartozik az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe.  

A területek egymástól több kilométerre lévı tömbökben helyezkednek el, amit az alábbi 
sematikus térkép szemléltet: 

 

 

3. ábra: a Nógrádi Tájegységben található vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint 

 

A vagyonkezelésben lévı területek elhelyezkedése rendkívül széttagolt, ami a tájegység 
jelenlegi lehetıségei mellett nagymértékben nehezíti a saját kezelési tevékenység 
kiterjesztésének megszervezését. Ennek ellenére a területek 67%-a saját kezelésben van, míg 
33%-ának kezelése partnerek tevékenysége által valósul meg. A térségben tartott állatlétszám 
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az utóbbi években jelentısen lecsökkent, így nem várható együttmőködési lehetıségek iránti 
kereslet nagyságrendbeli változása. 

A területek védett területenkénti megoszlását, mővelési áganként az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

7. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek megoszlása mővelési ág és védett terület szerint (NTE) 

védett 
terület\mővág 

Erdı 
(hektár) 

Gyep 
(hektár) 

Kivett  
(hektár) 

Nádas 
(hektár) 

Szántó 
(hektár) 

Szılı 
(hektár) 

Összesen 
(hektár) 

KMTK 697 749 81  42  1569 
KCSTK 608 1081 26 6 180 2 1903 
MFLTT 53 214 6    273 
ex lege  4     4 

összesen 1358 2048 113 6 222 2 3749 
 

A vagyonkezelt terület többsége erdı és gyep mővelési ágba tartozik, a szántók összes 
kiterjedése 222 hektár, amibıl 64 hektár van saját kezelésben. A szántó mővelési ágban lévı 
területek jelentıs része természetbeni állapotát tekintve gyep. A ténylegesen szántó mőveléső 
területekre az extenzív mezıgazdasági hasznosítás, a gyep mővelési ágú területekre - az 
állatállomány hiánya miatt - az alulhasználat jellemzı. Jelentıs az önerdısült területek aránya, 
illetve elırehaladott állapotú cserjésedési folyamatok tapasztalhatók. Az erdıterületeket - a 
korábbi gazdálkodók - vágásos üzemmódban az üzemtervi elıírásoknak megfelelıen, a 
lehetıségeiket kihasználva „kiélték”. 

A mővelés alól kivett területek közül szakmai szempontból kiemelt figyelmet érdemel a 
felhagyott bányák területe. Ezekben a szukcessziós folyamat különbözı fokozatai találhatók. 

 
Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet (1569 hektár) 
A tájvédelmi körzetben 697 hektár erdı mővelési ágú terület tartozik az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe. Legnagyobb kiterjedésben a középhegységi bükkösök, gyertyános-
tölgyesek, cseres-tölgyesek fordulnak elı. Az élıhelyek botanikai értékei a különbözı 
orchidea fajok. A gerinctelen és gerinces faunába értékes xilofág rovarok nyolcpettyes 
virágbogár (Gnorimus variabilis), havasi cincér (Rosalia alpina), nagy hıscincér (Cerambyx 
cerdo), vöröscombú facincér (Ropalopus spinicornis), illetve fokozottan védett madarak 
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), hamvas küllı (Picus canus) tartoznak. A 
területet értékei között szerepel a változatos denevérfauna, melyek legértékesebb tagjai közt 
találjuk a nagyfülő- (Myotis bechsteini) és a pisze denevért (Barbastella barbastellus). A 
természetszerő erdıkben a természetes folyamatok elısegítése a cél. Nagyobb kiterjedésben 
megtalálhatóak különbözı kultúrerdık, az akácosok és fenyvesek. A nem ıshonos és 
tájidegen fafajokból álló erdık esetében a hazai fafajokból álló, természetszerő erdıkké való 
átalakítás a kezelıi cél. Az erdı mővelési ágban kisebb kiterjedéső – tisztásként elkülönített – 
gyepterületek is elıfordulnak. Ezek jelentıs része irtásrét, melyek kezelése szükségszerően a 
tájidegen fafajok visszaszorítását igényli. Néhány területen az értékes gyepek fenntartása 
céljából rendszeres kaszálások történnek. 
A vagyonkezelésben lévı 749 hektár gyep mővelési ágú terület zömében lejtısztyep irtásrét, 
változatos szukcessziós stádiumban. A védett növényfajok közül a réti szegfő (Dianthus 
deltoides) jelentıs állományai emelhetık ki. Gyakori a bársonyos kakukkszegfő (Lychnis 
coronaria), az árlevelő len (Linum tenuifolium), és kisebb kiterjedésben több árvalányhaj-faj. 
A rovarvilág is értékes, többek között elıfordul a keleti rablópille (Libelloides macaronius), a 
számos futóbogár-faj, valamint a régióban itt található a ritka szalagos sáska (Oedaleus 
decorus). Nagy kiterjedésben találunk töviskeseket is, ezek jelentıs része erdıszegélyekkel és 
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gyepekkel mozaikolva alkotnak komplexeket. A cserjések jellemzı védett fajai a barna- 
(Eriogaster lanestris) és a sárga gyapjasszövı (Eriogaster catax), valamint a karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria). 

Néhány kisebb nedves rét kezelését az Igazgatóság partnerek bevonásával végzi. Ezek értékes 
fajai a bánsági sás (Carex buekii), a nagy tőzlepke (Lycaena dispar), de a haris (Crex crex) is 
rendszeresen elıfordul. Kaszálásukat (a szükséges tér- és idıbeli korlátozásokkal) a 
haszonbérlık végzik. 

A vagyonkezelésben lévı 42 hektár szántó többé-kevésbé szórványosan helyezkedik el a TK 
területén, többségük kezelése együttmőködı partnerek tevékenysége által valósul meg.  
 
Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet (1903 hektár) 
A tájvédelmi körzetben 608 hektár erdı mővelési ágú terület tartozik az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe. A természetszerő élıhelyek jellemzıen középhegységi bükkösök, 
gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek és melegkedvelı tölgyesek. Botanikai értékeik között 
fellelhetık a bugás hagyma (Allium paniculatum) jelentıs állományai. A terület gerinctelen 
faunájába szintén értékes fajok tartoznak, ilyenek a fokozottan védett magyar tavaszi 
fésősbagoly (Dioszeghyana schmidtii), a nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), vöröscombú 
facincér (Ropalopus spinicornis) és a szilfacincér (Akimerus schaefferi). Elıfordulnak 
fokozottan védett madárfajok is, mint a békászó sas (Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila 
heliaca), darázsölyv (Pernis apivorus) és az uráli bagoly (Strix uraliensis macroura). 
Kiemelkedı érték az erdı-gyep mozaikokban gyakori pannongyík (Ablepharus kitaibelii 
fitzingeri). A természetszerő erdıkben a természetes folyamatok elısegítése a megvalósítandó 
cél. Jelentıs a tájidegen fafajokból álló kultúrerdık kiterjedése is, ezek átalakítása több éve 
elkezdıdött. 

Az erdık közé ékelıdött – részben tisztásként elkülönített – gyepek jelentıs része természetes 
eredető lejtısztyepp, melyek kezelése szükségszerően a tájidegen fafajok visszaszorítását 
igényli. Bujákon található az a fokozottan védett, 1 hektáros (fenyıvel körbeerdısített) 
irtásrét, melyen a TK legnagyobb leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) állománya él és 
rendszeres cserjeirtással tartható fenn. 

A vagyonkezelésben lévı 1081 hektár gyep mővelési ágú terület zömében nagy kiterjedéső 
irtásrét, változatos szukcessziós stádiumban. A védett növényfajok közül a hosszúlevelő- 
(Stipa tirsa), a csinos- (Stipa pulcherrima) és a hegyi árvalányhaj (Stipa joannis), a sárga len 
(Linum flavum), a nagy pacsirtafő (Polygala major), a nagyvirágú gyíkfő (Prunella 
grandiflora). állományai emelhetık ki. Gyakori a nagyezerjófő (Dictamnus albus), a bíboros 
kosbor (Orchis purpurea), több helyen elıfordul a piros kígyószisz (Echium maculatum). 
Rovarviláguk rendkívül értékes, többek között nem ritka a keleti rablópille (Libelloides 
macaronius), a hegyi törpeboglárka (Cupido osiris), barnabundás boglárka (Polyommatus 
admetus), türkiz boglárka (Maculinea ligurica), magyar darázscincér (Chlorophorus 
hungaricus). Ugyanakkor értékes csepleszmeggyesek, illetve töviskesek mozaikolnak a 
gyepekkel (utóbbi cserjésekben gyakori például a védett sárga gyapjasszövı (Eriogaster 
catax)). A cserjések jellemzı madárfajai a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) és a tövisszúró 
gébics (Lanius collurio). Az irtásréteken – fıként a szılımővelésbıl visszamaradt 
kısáncokon – molyhos tölgyes-virágos kırises erdısávok, foltok találhatók, melyek szintén 
növelik az élıvilág változatosságát (pl. az erdei pele (Dryomys nitedula) kiváló élıhelyei). 
Fenti természeti értékek az irtásrétek komplex, nagy figyelemmel végzett kezelését igénylik. 

Több, korábban legeltetett lejtısztyep-löszgyep átmeneti gyeptípus tartozik az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe, melyek közül legértékesebb a kozárdi Pogányvár, ahol a Janka-tarsóka 
(Thlaspi jankae) legnagyobb cserháti állománya él. 
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Néhány kisebb nedves rét is van a kezelt területeken, ezek értékes fajai az örménygyökér 
(Inula helenium), a mocsári gólyaorr (Geranium palustre), a nagy tőzlepke (Lycaena dispar), 
valamint a haris (Crex crex). Kaszálásukat a szükséges tér- és idıbeli korlátozásokkal 
haszonbérlık végzik. 

Nádas mővelési ágban az ecsegi Sós-réteken található 6 hektáros terület, ahol a szibériai 
nıszirom (Iris sibirica) egyetlen cserháti állománya él. Kezelése a nád visszaszorítását, a 
mocsárrét rekonstrukcióját szolgálja a terület egy részén (nád kézi vágása és lehordása). 
A vagyonkezelésben lévı 180 hektár szántó szórványosan helyezkedik el a TK területén, 
többségüket bérlık kezelik. A kisebb, beékelıdı területeken gyep mővelési ággá alakítás a 
természetvédelmi cél. A nagyobb kiterjedéső szántókon az évelı szálastakarmányok 
termesztését ösztönözzük, a kultúrák a békászó sas (Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila 
heliaca), uhu (Bubo bubo), hamvas rétihéja (Circus pygargus) vadászterületei. 

 
Márkházapusztai Fás-legelı Természetvédelmi Terület (273 hektár) 
Az 53 hektár erdı részben természetközeli cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és patakparti 
ligeterdı állomány, részben akácos. Az erdık értékét jelentısen növeli, hogy azok 
visszaerdısülı fás legelık számos öreg, esetenként többszáz éves hagyásfával. Az erdık fı 
természeti értékei a xilofág rovarok pl. nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár 
(Lucanus cervus), illetve a gerinces fauna tagjai pl. fekete gólya (Ciconia nigra), korai 
denevér (Nyctalus noctula). A kezelési cél a természetes folyamatok elısegítése, az akác 
visszaszorítása. 

A gyep mővelési ágú területek részben a korábbi fás legelık különbözı szukcessziós 
állapotban lévı maradványai, illetve felhagyott legelık, parlagterületek. Egyik jellemzı 
védett fajuk a tavaszi hérics (Adonis vernalis). A kezelési célok a legeltetés visszaállításával 
érhetık el, melyre – haszonbérlet útján – már történtek kísérletek. Rovarvilágának egyik 
legértékesebb faja a keleti rablópille (Libelloides macaronius). Néhány kisebb mocsárrétfolt is 
található a területen, melyben az értékesebb fajok a mocsári csorbóka (Sonchus palustris) és a 
nagy tőzlepke (Lycaena dispar), ezek fenntartása kaszálással biztosítható. 
 

Etesi láp (4 hektár) 
A mintegy 4 hektáros gyapjúsásos láprét kezelését az Igazgatóság vállalkozók segítségével 
látja el. A szervesanyag feldúsulását évi egyszeri kaszálással és a biomassza területrıl történı 
eltávolításával lehet megakadályozni. 

 

A tájegység mőködési területén nincs olyan telephely, ami a saját kezelési tevékenység 
fejlesztését lehetıvé tenné (gépvásárlás, gazdasági eszközök, anyagok tárolása, elhelyezése). 

 

Kezelési célok és feladatok 
A Nógrádi Tájegységben megvalósuló kezelési tevékenység módszerei és célja alapján három 
fı csoportba sorolható. 

 
1. Természetvédelmi kezelés bérbeadás útján 
Hangsúlyt kap a meglévı állapotok, és a kialakult gazdálkodási formák fenntartása. A kezelés 
célja a természetes élıhelyek területi kiterjedésének és kedvezı természeti állapotának 
fenntartása. Szántó mőveléső területek esetében cél az extenzív-félintenzív technológia 
alkalmazása, elsısorban takarmánynövények termesztésén keresztül. Bérbeadás útján a 
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természetszerő, de enyhén bolygatott, jobbára másodlagos élıhelytípusokat kívánjuk így 
hasznosítani: 

 
Fáslegelık 

Természetvédelmi cél: a tájképi érték fenntartása, a régi, extenzív gazdálkodás 
visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: extenzív tartástechnológiára alapozott legeltetéses használat. A 
visszaerdısülı és cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás és legeltetés 
kombinációja. A kevésbé legeltetett területeken legeltetés és kaszálás, vagy szárzúzás 
kombinációja. Az öreg fák környezetében hagyni kell fiatal, szoliterként álló nem 
tájidegen fajok egyedeit. 
Várható eredmények: legelıterület kialakulása, ligetes, szoliterként álló öreg fákkal. 
A térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a természetvédelmi értékek minıségi és 
mennyiségi növekedése várható. 

 
Legeltetett hegy- és dombvidéki gyepek 

Természetvédelmi cél: a legelı fenntartása legeltetéses hasznosítással. 
Kezelés: extenzív legeltetési módok ıshonos háziállatfajokkal. A legeltetéses 
használat kötelezı eleme az igény szerinti legelı-karbantartás. 
Várható eredmények: az erdıtömbhöz kapcsolódó hegylábi legelıterületek ökológiai 
szempontból elválaszthatatlanok a hegyvidék-hegylábi élıhely-komplexumoktól. A 
szegélyzóna pufferterületei kiemelt jelentıségő táplálkozó-területek. A legelık 
fenntartásával fıleg ez az ökológiai funkció ırizhetı meg. 

 
Kaszálórétek, irtásrétek, legelık 

Természetvédelmi cél: a degradálódott gyepek rekonstrukciója, a jellegzetes, számos 
védett fajból álló életközösség megırzése extenzív gazdálkodási módok segítségével. 
Kezelés: a degradálódott gyepek rekonstrukciója után a szénafüveket termı gyepek 
kaszálása, a korábban legeltetett gyepek enyhe, idıszakos legeltetése.  
Várható eredmények: a degradálódás megállításával, a korábbi használatok 
újraélesztésével a rétek természeti értékei jelentısen nıni fognak. Az irtásrétek közül 
kiemelten fontosak a szálkaperjés félszáraz irtásrétek (Polygalo-Brachypodietum 
pinnati), amelyek jellegzetes fajkészlete és értékes fajai a gyepeket veszélyeztetı 
spontán cserjésedések-erısülések megállításával megırizhetık. 

 
2. Természetvédelmi kezelés bérbeadás nélkül (saját használat) 
Olyan földhasználati tevékenység keretében megvalósuló kezelés, ami összhangban áll a 
védett területre vonatkozó kezelési tervek elıírásaival. A korábbi extenzív gazdálkodás által 
létrehozott, de természetvédelmi értékekben gazdagabb, a kezelési módszerekkel szemben 
érzékenyebb élıhelyek. A kevésbé érzékeny élıhelyek közül ebbe a kategóriába tartoznak 
azok is, amelyeket egyéb lehetıség hiányában Igazgatóságunk kezel. 
 

Gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Zárt száraz és félszáraz gyepek 

Ebbe a csoportba azok a gyepek tartoznak, ahol kisebb élıhely-rekonstrukciós 
beavatkozások után bizonyos fokú mezıgazdasági tevékenység végzésére lehetıség 
van. Ilyenek a félszáraz irtásgyepek a hegylábi területeken, valamint a löszgyep jellegő 
és erdısztyep jellegő gyepfragmentumok. Közös jellemzıjük a rendkívüli 
fajgazdagság. 
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Természetvédelmi cél: a gyepek fenntartása a jellemzı, sok védett fajból álló 
közösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. Egyes területek 
alkalmasak az extenzív gazdálkodással történı természetvédelmi kezelés 
bemutatására. 
Kezelés: folyamatos kontroll mellett történı mezıgazdasági tevékenység. Egyes 
területek rendkívül enyhe legeltetése kiskérıdzıkkel, az üdébb, elsısorban völgyalji 
területek kaszálóként hasznosíthatók. Bizonyos területeken a kaszálás-legeltetés 
kombinációja is lehetséges, mint kezelési mód. 
Várható eredmények: a helyesen megválasztott és folytatott gazdálkodás a gyepek 
revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezi. A 
kezelés a félszáraz és száraz gyepfajoknak kedvez, amelyek közül kiemelendı a 
félszáraz gyepek ritka fajai, lásd fentebb, valamint a közösségi jelentıségő fajok közül 
a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros kígyószisz (Echium russicum) populációi. 
Utóbbi két faj érzékenyen reagál a szukcesszionális viszonyokra, elsısorban a gyepek 
túlzott mértékő záródása kedvezıtlen állományaikra nézve, ezért a gyepek kezelése, 
amely a szervesanyag felhalmozódást csökkenti, kedvezıen hat a két faj 
állományainak megırzése szempontjából. 

 
Kaszálórétek, irtásrétek, legelık 

Ebbe a csoportba azok a gyepek kerülnek, amelyek jelentıs természeti értékekkel 
rendelkeznek, ezért bérlık által végzett kezelésük kockázatokkal járhat. A 
természetvédelmi kezelési elvárások idıjárási, vagy egyéb, biotikai szempontból 
változhatnak, ezért a rajtuk történı gazdálkodás nagyobb kötöttségekkel jár. 
Természetvédelmi cél: a gyepek fenntartása, a jellemzı – sok védett fajból álló – 
életközösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. 
Kezelés: gépi, vagy kézi kaszálás. Egy-egy réten belül is eltérı társulások vannak, 
amelyeknek a kaszálása is eltérı módszerrel illetve idıpontban történhet. A kaszálások 
módszerének (kézi, vagy gépi) és idıpontjának megválasztásához indikátor taxonok 
kiválasztása és alkalmazása indokolt. 
Várható eredmények: a helyesen megválasztott és folytatott gazdálkodás a gyepek 
revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezi. 

 

Nem gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Olyan területek, amelyeken kiemelten értékes társulások, védett fajközösségek, 
veszélyeztetett fajok élnek. Jellemzıjük a fokozott érzékenység, így a nem megfelelı kezelés 
hatására könnyen degradálódnának, vagy eltőnnének. Ezeken a területeken kizárólag 
természetvédelmi cél érdekében lehet beavatkozásokat végezni. A beavatkozás célja lehet 
rehabilitációs, vagy a jelenlegi állapot stabilizálása érdekében történı kezelés. A 
beavatkozásokat minden esetben az adott terület biotikai rendszerének figyelembevételével 
kell elvégezni. A kezelések egyedi módszerekkel történnek, annak mikéntjét az adott területen 
jelentkezı probléma határozza meg. A kiemelten érzékeny kezelendı élıhelytípusok közül 
mindenképpen saját kezelésben szükséges tartani a lápokat, mocsarakat, patakmenti 
magaskórósokat, szırfőgyepeket, sziklagyepeket, lejtı- és erdıssztyep réteket. 
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Források, eszközrendszer 
A vagyonkezelési feladatok ellátásához szükséges forrásokat az Igazgatóság költségvetésének 
terhére, valamint pályázati forrásokból lehetséges biztosítani. 

A saját használatban lévı területek természetbeni állapota nem felel meg az agrártámogatási 
rendszerek által elvárt követelményeknek és többsége nem tartozik a támogatható területek 
közé. A területek legeltetéses hasznosítása céljából állatállomány kialakítása szükséges. Az 
elızetes tervek szerint pályázati forrásokból 100 magyartarka tehén és 200 db cigája anyajuh 
vásárlása reális célkitőzés. Az állatok tartásához szükséges infrastruktúra és humán 
kapacitások jelenleg nem állnak rendelkezésre, így az állatállomány beszerzése elıtt a 
tartáshoz kapcsolódó feltételeket kell megteremteni. 
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NYUGAT-BÜKKI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A tájegység illetékességi területén található a Bükki Nemzeti Park (BNP) nyugati része, a 
Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet (TVTK), a Kılyuktetı Természetvédelmi Terület (KTT), a 
Szılıskei Erdı Természetvédelmi Terület (SZETT) és a Szomolyai Kaptárkövek 
Természetvédelmi Terület (SZKTT). 

A vagyonkezelésbe tartozó területek rendkívül mozaikosan helyezkednek el, ami lényegesen 
megnehezíti a kezelıi teendık ellátását. Az érintett földrészletek térbeli elhelyezkedését az 
alábbi térkép szemlélteti: 

 

 

 

4. ábra: a Nyugat-bükki Tájegységben található, vagyonkezelésben lévı területek mővelési ágak szerint 
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A különbözı mővelési ágakba tartozó, vagyonkezelt földrészletek kiterjedését védett 
területenként az alábbi táblázat tartalmazza: 

8. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek megoszlása mővelési ág és terület szerint (NYBTE) 

védett terület/mővág Szántó 
(hektár) 

Gyep 
(hektár) 

Erdı 
(hektár) 

Gyümölcsös 
(hektár) 

Szılı 
(hektár)

Kivett 
(hektár) összesen 

BNP 20 277 748   13 1058 
BNP bıvítés  26 29   88 143 
TVTK 2 57 28 13  18 118 
KTT   0  8  8 
Nem védett   0   2 2 

összesen 22 360 805 13 8 121 1329 
 
Hidegkúti Fás-legelı (174 hektár) 
Átmenetet képez a fátlan síkvidéki és a fás hegyvidéki társulások között. A régióban a 
legszebb és állapotát legjobban megırzı fás-legelı. A legöregebb fák 150-170 évesek. 
Vannak olyan részei, ahol ritkás erdı képet mutat, de viszonylag nagy kiterjedéső fátlan 
területeket is találunk benne. A területet kettészeli egy üzemtervezett erdırészlet, amely nem 
része a legelınek. Legmélyebb pontján egy állandó rétegvíz szivárgás található, ez 
árokszerően elnyúlik, és értékes vizes tocsogós élıhelyet alkot. A környéken elıforduló 
kétéltőek állandó szaporodóhelye. A legelı elbozótosodott részein, illetve a peremterületeken 
több alkalommal bozótirtás történt a szukcessziós folyamatok megállítása érdekében. A legelı 
laposán található üdébb területeken két éve magyar szürkék legelnek. A legeltetett részek 
állapota jó, a szakmai elvárásoknak megfelelı. Az állatok által nem járt, mintegy 8-10 
hektáros területen ismét megindultak a cserjésedési folyamatok.  

 
Oszlai gyep (4 hektár) 
A rét a Hór-patak mentén, az Oszlai Kutatóház mellett található. A természetvédelmi 
jelentısége átlagosnak mondható, kezelése inkább a gyepszint megırzése érdekében, illetve 
turisztikai szempontból indokolt. Az elmúlt években a fenntartás keretében évente kaszálás, 
illetve szárzúzás történt. 

 
Mónosbéli és Bélapátfalvai gyepek (52 hektár) 
A Bükk-hegység nyugati peremén, gyakorlatilag egy tömbben, az összefüggı erdıs terület 
határán található dombvidéki legelı. Természeti értékeit tekintve átlagos, az ismert értékek 
többsége az ízeltlábúak és a madarak körébıl kerül ki. A rovarok közül a kıtörmelékes 
helyeken a nagyfoltos csinosboglárka (Scolitantides orion), a szegélyeken a türkiz 
hangyaboglárka (Maculinea ligurica), a kakukkfüves gyepeken a nagyfoltos hangyaboglárka 
(M. arion) él. Szintén a szegélyeken jelennek meg egyes években a díszes tarkalepke 
(Euphydryas maturna) kolóniái. Jellemzıen a nappali ragadozó madarak és a baglyok 
hegylábi táplálkozó-területei. 

Az erdı közelsége miatt folyamatos a szukcesszió. Az utóbbi években több ízben történt 
cserjeirtás a legelı állapotának fenntartása céljából. Jelenleg a terület nagyobb, állattartásra 
alkalmas részén a kezelési feladatokat bérlı végzi extenzív, legeltetésre alapozott állattartás 
által. 

 
Borsodszentgyörgyi tömb (63 hektár) 
A terület természetvédelmi értékét meghatározó gyepek mellett saját kezelésben van egy 13 
hektáros gyümölcsös is. Ez utóbbi genetikai alapjainak felmérése után, 2004. évtıl bozótirtás 
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és kaszálás történt a gyepek és a gyümölcsös fenntartása érdekében. A kezelések hatására 
visszaszorulóban vannak a területen elıforduló invazív gyomok. A tagolt felszín miatt a 
gyepek gépi kezelését nem lehet mindenütt elvégezni, ezért a szárazabb, borókákkal benıtt 
gerinceken élı kökörcsin- és orchidea fajok, valamint védett nappali lepkék élıhelyét újra a 
cserjésedés és gyomosodás veszélye fenyegeti. A jövıben a gépi kaszálást a kézi cserjeirtással 
és kaszálással szükséges kiegészíteni. 
 
Bükkszenterzsébet – Nagykı (2 hektár) 
A fokozottan védett, hazánkban páratlan homokkı képzıdmény állapotát veszélyezteti a 
nagyszámban jelenlévı akác, melynek sekély gyökérzete károsan befolyásolja az ormok, 
valamint a talp közeli részek állapotát. A 2,4 hektár nagyságú képzıdmény platóján található 
tisztást benıtte a csipke, kökény, galagonya és az akác. A korábbi években elvégzett akác- és 
bozótirtás lehetıvé tette, hogy jelenlévı védett növények – bársonyos kakukkszegfő (Lychnis 
coronaria), tavaszi hérics (Adonis vernalis), árvalányhaj (Stipa pulcherima) – állománya 
kedvezı körülmények közé kerüljön. Az eddigiekben végzett kezelés nem vezetett végleges 
eredményre, a sarjak megjelenése miatt a cserjeirtást idınként újra el kell végezni. 
 

Hegyi-rétek 
A Bükki Nemzeti Park területén az Egererdı és Északerdı Erdıgazdasági Zrt.-k 
vagyonkezelésében vannak ezek a rendkívül értékes élıhelyek. Az érintett gyepek jellemzıen 
gyertyános-tölgyes-bükkös zónában található, fajgazdag irtásrétek. Kezelés nélkül ezek a 
gyepek gyorsan gyomosodnak, cserjésednek, majd beerdısülnek. 

Elsısorban a gerinctelen állatfajoknak és botanikai értékeknek szolgálnak jellegzetes 
élıhelyül, amik a pannon régión kívüli magasabb hegységekben és a hővösebb térségek 
gyepeiben fordulnak elı. Ilyenek pl. a karszti hangyaboglárka (Maculinea xerophila), (a 
töbrök alján lévı mocsári gólyaorron), a gólyaorrboglárka (Aricia eumedon), a havasi 
tőzlepke (Lycaena hippothoe) és a bükki szerecsenboglárka (Aricia artaxerxes). A növények 
közül a hegyi rétekre jellemzı orchidea fajok, mint pl. a gömböskosbor (Traunsteinera 
globosa), északi sárkányfő (Dracocephalum ruyschiana), szibériai nıszirom (Iris sibirica) és 
a Szent László tárnics (Gentiana crutiata). A rétek többsége degradálódás különbözı 
fázisában van, azonban megfelelı kezeléssel ez az állapot visszafordítható. 

Az értékek megırzése érdekében az Igazgatóság – 2002-tıl kezdıdıen idı- és térbeli 
mozaikossággal – több mint 100 hektárnyi hegyi kaszálóréten kezdte el a rekonstrukciós 
munkákat. 
 

Kezelési célok és feladatok 
A Nyugat-Bükki Tájegységben megvalósuló vagyonkezelési tevékenység módszerei és célja 
alapján három fı csoportba sorolható. 

 
1. Természetvédelmi kezelés bérbeadás útján 
A kevésbé érzékeny területeken (szántók, Hidegkúti fás-legelı, mónosbéli gyepek) a nemzeti 
park kezelési tervének és a természetvédelem elvárásainak megfelelı kezelési forma, melynek 
során a hangsúly a meglévı állapotok és a kialakult gazdálkodási formák fenntartásán van. A 
kezelés célja és indikátora is egyben a természetes élıhelyek területi kiterjedésének és 
állapotának megóvása, kedvezı természeti állapotának fenntartása. Szántó mőveléső területek 
esetében az extenzív-félintenzív, elsısorban takarmánynövények termesztésében 
megtestesülı, természetkímélı mővelési mód fenntartása. 
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Bérbeadás útján a következı természetszerő, de enyhén bolygatott, jobbára másodlagos 
élıhelytípusokat kívánjuk kezelni: 
 
Fáslegelık 

Természetvédelmi cél: a tájképi érték megırzése, a régi, extenzív gazdálkodás 
visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: legeltetésen alapuló földhasználat. A fıleg cserrel visszaerdısülı és 
cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás és legeltetés kombinációja. A 
kevésbé legeltetett területeken legeltetés és kaszálás, vagy szárzúzás kombinációja. Az 
öreg fák környezetében hagyni kell fiatal, szoliterként álló tölgyfákat 
Várható eredmények: legelıterület kialakulása ligetes, szoliterként álló öreg fákkal. 
A térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a természetvédelmi értékek – 
elsısorban védett gerinces állatfajok – minıségi és mennyiségi növekedése várható. A 
Hidegkúti fás-legelı kezelése során kialakuló rövidfüvő gyep a területen élı és oda 
visszatelepített ürge populáció sikeres megırzése és állománynövelése céljából fontos. 

 
Legeltetett hegy- és dombvidéki gyepek 

Természetvédelmi cél: a legelı fenntartása legeltetéses hasznosítással. 
Kezelés: extenzív legeltetési módok ıshonos háziállatfajokkal, szükség szerinti legelı-
karbantartás mellett. 
Várható eredmények: a hegység erdıtömbjéhez kapcsolódó hegylábi legelıterületek 
ökológiai szempontból elválaszthatatlanok a hegyvidék-hegylábi élıhely-
komplexumoktól. A szegélyzóna pufferterületei, kiemelt jelentıségő ökotonok 
fenntartói, jelentıs táplálkozó-területek. A legelık fenntartásával ezek az ökológiai 
funkciók ırizhetık meg. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Természetvédelmi cél: a degradálódott gyepek rekonstrukciója, a jellegzetes – 
számos védett fajból álló – életközösség megırzése extenzív kezelési módok 
segítségével. 
Kezelés: A degradálódott gyepek rekonstrukciója után a szénafüveket termı gyepek 
kaszálása, a korábban legeltetett gyepek enyhe, idıszakos legeltetése lóval, vagy 
marhákkal. Egyes réteken a két kezelési mód kombinációját kell alkalmazni. 
Várható eredmények: A degradálódás megállításával, a korábbi használatok 
újraélesztésével a gyepek természeti értékei jelentısen nıni fognak. Az irtás eredető 
hegyi rétek meghatározó tájképi elemei a zárt erdızónában, kiemelkedı ökológiai 
funkcióval rendelkeznek (természetes jellegő fragmentáció biztosítása, ökoton fajok, 
metapopulációs fajok, montán elterjedéső fajok, reliktum jellegő fajok élıhelyei), 
amik tovább erısödnek. 

 
2. Természetvédelmi kezelés bérbeadás nélkül (saját használat) 
A kezelés során természetvédelmi érdekeknek alárendelt földhasználati tevékenységet értünk, 
amely összhangban áll a védett területre vonatkozó kezelési tervekkel. A korábbi extenzív 
gazdálkodás által létrehozott, de természetvédelmi értékekben gazdagabb, a gazdálkodási 
módszerekkel szemben érzékenyebb élıhelyek kerülnek ebbe a csoportba. 
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Gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 

 
Zárt száraz- és félszáraz gyepek 

Ebbe a csoportba azok a gyepek tartoznak, ahol kisebb élıhely-rekonstrukciós 
beavatkozások után bizonyos fokú mezıgazdasági tevékenységre lehetıség van. 
Ilyenek a félszáraz irtásgyepek a hegylábi területeken (Tó-lápa, Ostoros-völgy, Gazsi-
lápa), a löszgyep jellegő és erdısztyep jellegő gyepfragmentumok (Galambosi-rétek, 
Kerek-domb) rendkívül fajgazdag, természeti értékekben bıvelkedı gyepek. 
Természetvédelmi cél: a gyepek fenntartása, a jellemzı életközösségek 
kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. Egyes területek alkalmasak az 
extenzív gazdálkodással történı természetvédelmi kezelés bemutatására. 
Kezelés: egyes területek rendkívül enyhe legeltetése (pl. Ostoros-völgy, Gazsi-lápa) 
juhval, az üdébb, bıvebb főhozamú, elsısorban völgyalji területek kaszálása. 
Bizonyos területeken a kaszálás-legeltetés kombinációja is lehetséges. A kezelési 
tevékenység csak folyamatos szakmai kontroll mellett történhet. 
Várható eredmények: a helyesen megválasztott és folytatott kezelıi tevékenység a 
gyepek revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását 
eredményezi. A kezelések legnagyobb hozama a térség legértékesebb erdıs-sztyepp 
rétek spontán erdısülésének megakadályozása és a nyílt gyeptársulásokhoz kötıdı 
ritka fajok jelentıs állományainak megırzése: ilyen például a leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis), piros kígyószisz (Echium russicum), janka tarsóka (Thlaspi 
jankae), bugás veronika (Veronica paniculata). A kezelések során különös figyelmmel 
kell lenni a gyepekkel mozaikos sztyepp-cserjésekre (Prunetum tenellae, Prunetum 
fruticosae), amelyeknek jelentıs állományai fordulnak elı a térségben. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Ebbe a csoportba azok a gyepek kerülnek, amelyek jelentıs természeti értékekkel 
rendelkeznek, ezért a bérbeadásuk kockázatokkal járhat. A természetvédelmi kezelési 
elvárások idıjárási, vagy egyéb, biotikai körülményeknek megfelelıen változhatnak, 
ezért a kezelési lehetıségek kötöttebbek. A kezelési elvárások így a bérleti viszony 
folyamatos felülvizsgálatát igényelnék. Ilyen gyepek pl. erdei tisztások, a fennsíki 
töbörrétek, értékesebb hegyi rétek. 
Természetvédelmi cél: A gyepek fenntartása, a jellemzı, sok védett fajból álló 
közösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. 
Kezelés: gépi, vagy kézi kaszálás. Minden egyes rétre egyedi elıírásokat kell 
megfogalmazni, ami a nemzeti park kezelési tervében lesz megjelenítve. Egy-egy 
réten belül is eltérı társulások vannak, így a kaszálást is eltérı módszerrel illetve 
idıpontban kell elvégezni. A kaszálások módszerének (kézi, vagy gépi) és 
idıpontjának megválasztásához indikátor taxonokat szükséges alkalmazni. 
Várható eredmények: A tevékenység folytatása folyamatos kontroll mellett történhet. 
A helyesen megválasztott és folytatott kezelési módszerek a gyepek revitalizációját, az 
élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezik. 
A gyepek kezeléséhez szükséges a felhalmozódott tápanyagok eltávolítása, amely 
elsısorban a hegyi rétek jellegzetes fajainak újbóli elterjedését segíti: tárnics fajok 
(Gentiana spp.), orchidea-fajok (Gymnadenia conopsea, Orchis mascula ssp. 
signifera, Traunsteinera globosa, Coeloglossum viride). A kaszálás kedvezı hatással 
van az erısen visszaszorulóban lévı szırfőgyepekre (Festuco ovinae-Nardetum). 
Hosszú távon a terepi adottságok miatt költséges kaszálást extenzív legeltetéssel 
kombinált kezeléssel szükséges felváltani. 
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Erdei gyümölcsösök 

Élıhelyként nem képviselnek kiemelkedı természetvédelmi értéket, inkább tájtörténeti 
értékük jelentıs. A területen 2-3 jelentısebb erdei gyümölcsös található ısi 
gyümölcsfajtákkal (kb. 20 hektár). A gyümölcsösök gyepei fajgazdag domb- és 
hegyvidéki gyepekhez, illetve a fajgazdag félszáraz gyeptípusokhoz sorolhatók. 
Természetvédelmi cél: mint régi gazdálkodási forma és jellegzetes tájképi elem 
megırzése, a gyep fenntartása, illetve kiemelt szinten a régi tájfajták megırzése. 
Kezelés: a gyepszint kaszálása évi egy, vagy két alkalommal. A fák metszése, ápolása 
biomódszerek alkalmazásával. Az értékes tájfajták továbbszaporítása. 
Várható eredmények: a gyümölcsösöket jelenleg nem ápolják, néhány éven belül 
teljesen eltőnnek. Kezelésükkel a területek megmenthetık, az ısi fajták megırizhetık. 

 

Nem gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Olyan területek, amelyeken kiemelten értékes társulások, védett fajközösségek, 
veszélyeztetett fajok élnek. Jellemzıjük a fokozott érzékenység, a nem megfelelı kezelés 
hatására könnyen degradálódnának, vagy eltőnnének. Ezeken a területeken kizárólag 
természetvédelmi cél érdekében lehet beavatkozásokat végezni, folyamatos természetvédelmi 
kontroll mellett. A beavatkozás célja szerint lehet rehabilitációs, vagy a jelenlegi állapot 
stabilizálása érdekében történı. A kezelési feladatokat minden esetben az adott terület biotikai 
rendszerének figyelembevételével kell elvégezni. Ezek a beavatkozások egyedi módszerekkel 
történnek, az adott területen jelentkezı probléma speciális kezelésére, ezért nem lehet 
általánosan megfogalmazni a kezelési módokat. Várhatóan a leggyakoribb kezelések a 
gyepkezelési módszerek (kézi/gépi kaszálás, szárzúzás, cserjeirtás), a terület vízháztartására 
ható kezelések (vízvisszatartás). 
 
Forráslápok, átmeneti- és dagadólápok 

Az Igazgatóság vagyonkezelésében – a tájegység területén – nincs ilyen élıhely, de 3-
4, kisebb (néhány hektáros) területet szükséges lenne saját használatba venni (a 
Tarnavidéki TK és a BNP területén). 

 
Üde dombvidéki rétek, rétlápok, mocsarak, patakmenti magaskórósok 

A Tarnavidéki TK (pl. Gyepes-völgy, Babos-völgy, Teresztneki-völgy, Palina-völgy 
alsó részei) és a BNP területén (pl. Lök-völgy, Csanyik-völgy, Hór-völgy) egyaránt 
megtalálható, veszélyeztetett élıhelyek. Jelenleg nincs ilyen élıhely a 
vagyonkezelésünkben, azonban megırzésük érdekében ezeket mindenképpen kezelni 
szükséges. 

 
Hegyvidéki gyepek 

Szırfőgyepek, száraz magaskórós szegélyek, olyan hegyirétek, ahol kiemelt 
természetvédelmi értékek vannak (Nagy Mezı, Kis Mezı, Zsidó-rét, stb.). Jelenleg 
nincs ilyen élıhely a vagyonkezelésünkben, megırzésük érdekében ezeket az 
Igazgatóság vagyonkezelésébe kell venni. 

 
Nyílt száraz gyepek, és zárt száraz- és félszáraz gyepek 

Sziklagyepek típusai, lejtısztyeprétek, erdıssztyeprétek, stabilizálódott félszáraz 
gyepek, száraz magaskórósok. Jelenleg nincs ilyen élıhely a vagyonkezelésünkben, 
azonban megırzésük érdekében ezeket az Igazgatóság vagyonkezelésébe kell venni. 
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Források, eszközrendszer 
A kezelési feladatok forrása lehet az Igazgatóság intézményi költségvetése, valamint egyéb 
pályázati- és állami támogatások. A saját használatban lévı és a megvásárlásra tervezett 
területek egy része Natura 2000-es területekre esik, továbbá a tervezett Bükkalja ÉTT-nek is 
részét képezi. Az igénybe vehetı mezıgazdasági támogatásoknál ezekkel a jövıben számolni 
lehet. 

Saját állatállomány kialakítása rövidtávon nem indokolt, a kezelıi feladatok partnerek 
bevonásával elláthatók. A legeltetéses használatra alkalmas területek állapotának javítása, az 
extenzív mezıgazdasági mővelés alapjainak megteremtése szükséges a kezelıi 
tevékenységhez. 

A tájegység területén pályázati forrásból tervezhetı a Hidegkúti fás-legelı infrastrukturális 
fejlesztése. A beruházás keretében kialakításra kerülhetnek a legeltetéses állattartáshoz 
szükséges alapvetı épületek és építmények. A nyáriszállás mellett takarmánytároló, 
karámrendszer, gulyásszállás és az elıírásoknak megfelelı trágyakezelési építmények 
létrehozása elısegítheti a terület jövıbeli szakszerő kezelését.  

Mivel az Igazgatóság központja a tájegység területén belül található, a központilag beszerzett 
gépek fenntartása itt tervezhetı. Ilyen formában jelenleg a tájegységben két erıgép és a 
gyepkezeléshez szükséges megfelelı munkagépek állnak rendelkezésre. Mivel nagy 
mobilitású gépsorról van szó, a hivatkozott eszközök az Igazgatóság teljes illetékességi 
területén dolgoznak. A kezelési feladatok tájegységen belüli növekedése miatt újabb traktort, 
és a gyepkezeléshez szükséges munkagépeket szükséges beszerezni. 
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KELET-BÜKKI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A tájegység illetékességi területén a Bükki Nemzeti Park (BNP) keleti része, a Lázbérci 
Tájvédelmi Körzet (LTK) és a Tardi-legelı Természetvédelmi Terület (TLTT) található. Az 
állami tulajdonban lévı területek aránya fıleg a nemzeti park területén rendkívül magas, a 
kezelıi teendıket azonban más vagyonkezelı látja el (Erdészeti Zrt.). A különbözı mővelési 
ágakba tartozó, vagyonkezelésben lévı földrészletek kiterjedését az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

9. Táblázat: vagyonkezelt területek megoszlása mővelési ág és terület szerint (KBTE) 

védett 
terület/mővág 

Szántó 
(hektár) 

Gyep 
(hektár) 

Erdı 
(hektár) 

Kivett 
(hektár) 

Összesen 
(hektár) 

BNP 2 168 122 11 303 
LTK 2 340 27 15 384 
TLTT 36 207 1 2 246 
Nem védett    4 4 

összesen 40 715 150 32 937 
 

A vagyonkezelt területek közül a gyepek vannak többségben. Ezek kezelése általában 
együttmőködı partnerek bevonásán keresztül valósul meg. Az érintett földrészletek térbeli 
elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti: 

 
 

5. ábra: a Kelet-bükki Tájegységben található, vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint 
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Tard Bála-rét (246 hektár) 
Átmenetet képez a fátlan síkvidéki és a fás hegyvidéki társulások között. A gyepek flórájában 
460 edényes növényfajt mutattak ki, köztük több védett faj is elıfordul, mint a tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), törpe mandula (Amygdalus 
nana), Sadler-imola (Centaurea sadleriana), fehér zanót (Chamaecytisus albus), nagyezerjófő 
(Dictamnus albus), piros kígyószisz (Echium maculatum), pázsitos nıszirom (Iris graminea), 
macskahere (Phlomis tuberosa), fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), 
jajrózsa (Rosa spinosissima) és a janka tarsóka (Thlaspi jankae). 

A területen folyamatosan meg lehet figyelni védett és fokozottan védett madár- és denevér 
fajokat, ilyenek a fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus), békászó sas 
(Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaetus gallicus), uhu (Bubo 
bubo), kuvik (Athene noctua), haris (Crex crex), gyurgyalag (Merops apiaster), vízi denevér 
(Myotis daubentoni), bajuszos denevér (Myotis mystacinus), Brandt denevére (Myotis 
brandtii) kései denevér (Eptesicus serotinus), illetve a pisze denevér (Barbastella 
barbastellus). 

A legelı egyes részei ritkás, erdıs képet mutatnak, de általában a nyílt gyepek jellemzıek, 
melyek állapota az alulhasználat ellenére javulóban van. A területet kettészeli a völgy talpán 
található patak, ami több helyen kiszélesedik értékes vizes, tocsogós élıhelyet alkotva. Az 
üdébb részeken rendkívüli fajgazdagságú élıhelyek váltakoznak, amik a környéken 
elıforduló kétéltőek állandó szaporodóhelyét képezik. Az utóbbi években erıfeszítések 
történtek a szukcessziós folyamatok megállítása érdekében. Az elbozótosodott részeken, 
illetve a peremterületeken bozótirtásra, majd a kitisztított nyílt felületeken – állatállomány 
hiányában – rendszeres kaszálásra került sor. A patak mentén található gyepeket kaszálóként, 
míg a domboldalakat és hátakat legelıként helyi gazdálkodók használják. A juhval és 
marhával legeltetett részek állapota jó, a szakmai elvárásoknak megfelelı. Az állatok által 
nem járt területeken ismét megindultak a cserjésedési folyamatok, az érintett terület nagysága 
8-10 hektárra tehetı. 

A gyepek mellett található két szántó mővelései ágba tartozó terület is, ezek kezelése szintén 
bérbeadással történik. A nagyobb tábla gyeppel érintkezı része a korábbi években 
természetesen visszagyepesedett, a természetben is szántóként meglévı részt a földhasználó 
ugaroltatja. 

 
Cserépváraljai tömb (135 hektár) 
Cserépváralja községhatárban két jelentıs, egymással összefüggı, de eltérı adottságú 
vagyonkezelt terület található. A Török-rét és környéke, amely zömében felhagyott lejtıs, 
száraz gyepekbıl és az azokat övezı erdıkbıl áll. Az erdıterület kétharmad része homogén 
akácos, melynek természetvédelmi jelentısége elenyészı, a gyepterület felé történı agresszív 
terjeszkedésével inkább kárt okoz. A másik nagy tömb a Cserépváraljai vár környéke, ahol 
száraz tölgyesek fordulnak elı. Az erdık itt kedvezıbb képet mutatnak, egy részük ıshonos 
fajokból álló, természetszerő erdıtársulás. A mesterséges telepítés eredményeképpen létrejött 
erdei fenyvesekben jelentıs az ıshonos fajok természetes újulata. 

A két nagy tömb mellett kis kiterjedéső szórvány erdık, vízmosások, felhagyott szılık is 
tartoznak az Igazgatóság vagyonkezelésébe. Ez utóbbiak botanikai és madárvédelmi 
szempontból értékes élıhelyek, ezeken gazdálkodási jellegő beavatkozás nem történik, 
szukcessziós folyamatok érvényesülnek. A terület természetvédelmi kezelését botanikai és 
zoológiai értékek egyaránt indokolják. A védett növények közül elıfordul a tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), pusztai meténg (Vinca herbacea), nagyezerjófő (Dictamnus albus), tarka 
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nıszirom (Iris variegata), réti iszalag (Clematis integrifolia), kétlevelő csillagvirág (Scilla 
bifolia) és a bársonyos kakukkszegfő (Lychnis coronaria). A zoológiai értékek közül 
kiemelkednek a védett madárfajok, mint a darázsölyv (Pernis apivorus), kígyászölyv 
(Circaetus gallicus), karvalyposzáta (Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius collurio), 
barátposzáta (Sylvia atricapilla), örvös légykapó (Ficedula albicollis), kuvik (Athene noctua) 
és a macskabagoly (Strix aluco). A gerinctelenek közül is megtalálható néhány ritka faj, mint 
a nagy hıscincér (Lucanus cervus) vagy a kardoslepke (Iphiclides podalirius). 

 
Sályi gyepek (47 hektár) 
A területet meredek domboldalak és kis kiterjedéső sík platók jellemzik. A meredek lejtéső 
domboldalakon cserjésedı száraz, endemikus gyepek elıfordulása jellemzı, míg a közel 
vízszintes platókat szintén cserjésedı, egykor legeltetett gyepek borítják. Egyes részeken 
természetes erdıtársulások vannak kialakulóban, míg a platókon és az oldalakon az akác 
erıteljes térhódítása tapasztalható. A terület bıvelkedik botanikai értékekben, ezek közül a 
legfontosabb fajok a selymes boglárka (Ranunculus illyricus), tavaszi hérics (Adonis 
vernalis), bársonyos kakukkszegfő (Lychnis coronaria), pusztai meténg (Vinca herbacea), 
agárkosbor (Orchis morio), kétlevelő sarkvirág (Platanthera bifolia), poloskaszagú kosbor 
(Orchis coriophora), konkoly (Agrostemma githago), bozontos árvalányhaj (Stipa 
dasyphylla), hosszúlevelő árvalányhaj (Stipa tirsa) és a macskahere (Phlomis tuberosa). A 
zoológiai értékek közül kiemelkednek a védett és fokozottan védett madárfajok, mint a parlagi 
sas (Aquila heliaca), darázsölyv (Pernis apivorus), kígyászölyv (Circaetus gallicus), 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sordély (Miliaria 
calandra) és az erdei pacsirta (Lullula arborea). A környéken védett emlısök is élnek, a 
nagyfülő denevér (Myotis bechsteini), horgasszırő denevér (Myotis nattereri), illetve a kis 
patkósorrú denevér (Rhinolophus hipposideros). 

A területen kísérleti jelleggel rekonstrukciós munkák történtek (bozótirtás, szárzúzás), aminek 
célja a terület eredeti állapotának visszaállításához szükséges ráfordítások felmérése volt. A 
terület É-i része cserjésedett, ill. beerdısült, itt a gyep mővelési ág helyreállítása jelentıs 
anyagi áldozattal járna. 

 
Kisgyıri Várvölgy (120 hektár) 
A Várvölgyi területet borító vegetáció három egymástól jelentısen eltérı részre osztható. A 
völgy keleti oldalában felhagyott legelıerdı található, melynek felsı koronaszintjét 140-180 
éves kocsányos- és kocsánytalan tölgyek, a második koronaszintet jellemzıen a 25-30 éves 
gyertyán állomány alkotja, amely a legeltetés felhagyása óta foglalta el jelen helyét. A 
völgytalpi gyepterületen a legeltetés felhagyása óta gyomtalanító beavatkozások történtek. A 
nyugati oldal tölgyeseit véghasználták, felújításukra vegyszerhasználat nélkül tettek kísérletet. 
A területet borító akác tuskó- ill. gyökérsarjat mechanikai irtással próbálták visszaszorítani, 
ami a megfelelı kezelések hiányában nem járt sikerrel. A terület sarjleverés, kocsánytalan 
tölgy fafajjal történı telepítés, háromszori pótlás és ismételt kézi sarjleverés után 100% 
akácosként került az Igazgatóság kezelésébe. Jellemzı az illegális fakitermelés, amit humán 
kapacitások hiánya miatt nehéz megakadályozni. 

A terület kezelése az elıforduló védett fajok miatt indokolt. Növények közül ilyen a csillag 
ıszirózsa (Aster amellus), bíboros kosbor (Orchis purpurea), bíboribolya nıszıfő (Epipactis 
purpurata), kapcsos korpafő (Lycopodium clavatum), míg az állatok közül a darázsölyv 
(Pernis apivorus), parlagi sas (Aquila heliaca), holló (Corvus corax), fehérhátú fakopáncs 
(Dendrocopos leucotos) és a zöld küllı (Picus viridis). 
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Uponnyi tömb és Bánhorváti gyepek (385 hektár) 
Jellemzıen azok a területek kerültek az Igazgatóság vagyonkezelésébe, amelyekre a 
privatizáció során egyáltalán nem volt igény. A tömbben többségében gyep mővelési ágba 
tartozó területek vannak, természetvédelmi értékük átlagos. A korábbi években kezelési célú 
tevékenység nem történt, ma a teljes területet legeltetéssel (magyar szürke, ló) hasznosítják 
együttmőködı partnerek. Elızetes felmérések alapján az elıforduló védett növényfajok közül 
az alábbiak a legjellemzıbbek: nagy pacsirtafő (Polygala major), fehér zanót (Chamaecytisus 
albus), csillag ıszirózsa (Aster amellus), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), sárga len, 
borzas len, árlevelő len (Linum flavum, L. hirsutum, L. tenuifolium) és a nagyvirágú gyíkfő 
(Prunella grandiflora). A terület zoológiai értékét leginkább a fokozottan védett és védett 
madár-, illetve denevérfajok adják. Ezek közül a legfontosabbak a darázsölyv (Pernis 
apivorus), békászó sas (Aquila pomarina), vándorsólyom (Falco peregrinus), fekete gólya 
(Ciconia nigra), haris (Crex crex), kis légykapó (Ficedula parva), fehérhátú fakopács 
(Dendrocopos leucotos), csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita), fitiszfüzike 
(Phylloscopus trochilus), közönséges denevér (Myotis myotis), hegyesorrú denevér (Myotis 
blythi), tavi denevér (Myotis dasycneme), horgasszırő denevér (Myotis nattereri), bajuszos 
denevér (Myotis mystacinus), hosszúlábú denevér (Myotis capaccinii), csonkafülő denevér 
(Myotis emarginatus), kis patkósorrú denevér Rhinolophus hipposideros), kései denevér 
(Eptesicus serotinus)  és a korai denevér (Nyctalus noctula). 

 
Miskolc -Keleti Kapu (4 hektár) 
A korábban Látogatóközpontként mőködı épület körüli park területe mintegy 4 hektár. 
Tekintettel a teljesen mesterséges körülményekre, természetvédelmi értékek nem találhatók. 
A park gondozása évi többszöri kaszálást igényel. 

 
Hegyirétek 
Jelenleg a Tájegység területén ilyen élıhely nem tartozik az Igazgatóság vagyonkezelésébe, 
ezeket a gyepeket az erdészeti kezelésbıl természetvédelmi kezelésbe szükséges átvenni. Az 
érintett rétek többsége a degradálódás különbözı fázisában van, azonban megfelelı kezeléssel 
ez az állapot visszafordítható. A kiemelten értékes élıhelyek megırzése érdekében az 
Igazgatóság – a vagyonkezelı engedélyével – elkezdte a rekonstrukciós munkákat. A 
jelentkezı feladatok elsısorban a rovarvilág megırzésére és a populációk stabilitásának 
elısegítésére, valamint élıhelyeinek fenntartására irányulnak. Az elvégzett munka 2002-tıl 
kezdıdıen idı-, és térbeli mozaikossággal került végrehajtásra. A kezelésnél problémaként 
jelentkezik a takarmányként nem értékesíthetı szerves anyag területrıl történı eltávolítása. 
Tekintettel a térségben lecsökkent állatlétszámra, a legeltetésen alapuló extenzív állattartásnak 
objektív akadályai vannak. 

 

Kezelési célok és feladatok 
Az érintett gyepek természetbeni kiterjedése a tájegység területén kb. 300-400 hektár, amit 
szinte kivétel nélkül erdıként tartanak nyilván. A hegyirétek mellett mindenképpen indokolt a 
fokozottan védett, és az „A” zónás erdı mővelési ágba tartozó területek vagyonkezelıi 
jogának megszerzése is. A Garadna-, Szinva-patakok és a Hámori-tó szintén az erdészeti 
részvénytársaság kezelésében vannak. Tekintettel az említett vízfolyások és a tó ökológiai 
jelentıségére, indokolt a vagyonkezelıi jog átvétele. 

A Kelet-Bükki Tájegységben megvalósuló kezelési tevékenység módszerei és célja alapján 
három fı csoportba sorolható. 
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1. Természetvédelmi kezelés bérbeadás útján 
A kevésbé sérülékeny, extenzív mezıgazdálkodási módszerekkel is fenntartható területeken 
(szántók, Tardi Bála-rét, Upponyi tömb) a vonatkozó kezelési tervnek és a természetvédelem 
elvárásainak maradéktalan betartására bérbeadással kezelhetıek a területek. A tevékenység 
során a meglévı állapotok és a kialakult gazdálkodási formák fenntartása kap hangsúlyt. A 
kezelés célja és indikátora is egyben a természetes élıhelyek területi kiterjedésének és 
állapotának megóvása, természeti állapotának fenntartása. Szántó mőveléső területek esetében 
az extenzív-félintenzív, elsısorban takarmánytermesztés-technológiájú, természetkímélı 
mővelési mód fenntartása a megfogalmazható cél. 

Bérbeadás útján természetszerő, de enyhén bolygatott, jobbára másodlagos élıhelytípusokat 
kívánjuk hasznosítani: 

 
Fáslegelık 

Természetvédelmi cél: A tájképi érték fenntartása, a régi, extenzív gazdálkodás 
visszaállítása a terület fennmaradása érdekében. 
Kezelés: Extenzív legeltetés elsısorban ıshonos kérıdzıkkel, esetleg lovakkal. A 
fıleg cserrel visszaerdısülı és cserjésedı részeken egyszeri cserjeirtás, majd szárzúzás 
és legeltetés kombinációja. A kevésbé legeltetett területeken legeltetés és kaszálás, 
vagy szárzúzás kombinációja. Az öreg fák környezetében hagyni kell fiatal, 
szoliterként álló tölgyfákat 
Várható eredmények: Legelıterület kialakulása ligetes, szoliterként álló öreg fákkal. 
A térségre jellemzı tájképi érték megırizhetı, a természetvédelmi értékek – 
elsısorban védett gerinces állatfajok – minıségi javulása és mennyiségi növekedése 
várható. 

 
Legeltetett hegy- és dombvidéki gyepek 

Természetvédelmi cél: a legelı fenntartása legeltetéses hasznosítással. 
Kezelés: extenzív legeltetési módok lehetıleg ıshonos fajtákkal, kiegészítı jelleggel 
legelı-karbantartás végzése indokolt. 
Várható eredmények: a hegység erdıtömbjéhez kapcsolódó hegylábi legelıterületek 
ökológiai szempontból elválaszthatatlanok a hegyvidéki-hegylábi élıhely-
komplexumoktól. A szegélyzóna pufferterületei, kiemelt jelentıségő ökotonok 
fenntartói, jelentıs táplálkozó-területek. A legelık fenntartásával az említett ökológiai 
funkciók megırizhetık. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Természetvédelmi cél: A degradálódott gyepek rekonstrukciója, a jellegzetes, számos 
védett fajból álló életközösség megırzése extenzív gazdálkodási módok segítségével. 
Kezelés: A degradálódott gyepek rekonstrukciója után a szénafüveket termı gyepek 
kaszálása, a korábban legeltetett gyepek enyhe, idıszakos legeltetése lóval vagy 
marhával. Egyes réteken a két kezelési mód kombinációját kell alkalmazni. 
Várható eredmények: A degradálódás megállításával, a korábbi használatok 
újraélesztésével a rétek természeti értékei jelentısen nıni fognak. Az irtás eredető 
hegyirétek meghatározó tájképi elemei a zárt erdızónának, kiemelkedı ökológiai 
funkcióval rendelkeznek, amelyek tovább erısödnek. 

 
2. Természetvédelmi kezelés bérbeadás nélkül (saját használat) 
A kezelés során természetvédelmi érdekeknek alárendelt gazdasági tevékenységet értünk, 
amely összhangban áll a védett területre vonatkozó kezelési tervekkel, elıírásokkal. A korábbi 
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extenzív gazdálkodás által létrehozott, de természetvédelmi értékekben gazdagabb, a 
gazdálkodási módszerekkel szemben érzékenyebb élıhelyek kerülnek ebbe a csoportba. 

 
Gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 

 
Zárt száraz és félszáraz gyepek 

Azon gyepek, ahol kisebb élıhely-rekonstrukciós beavatkozások után bizonyos fokú 
gazdálkodásra lehetıség van. Ilyenek a hegylábi területeken elıforduló félszáraz 
irtásgyepek, valamint a lösz- és erdısztyep jellegő gyepfragmentumok. Közös 
jellemzıjük a rendkívüli fajgazdagság, a magas természetvédelmi érték. 
Természetvédelmi cél: A gyepek fenntartása, a jellemzı, sok védett fajból álló 
közösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. Egyes területek 
alkalmasak az extenzív gazdálkodással történı természetvédelmi kezelés 
bemutatására. 
Kezelés: Egyes területek rendkívül enyhe legeltetése birkával, az üdébb, bıvebb 
főhozamú, elsısorban völgyalji területek kaszálása. A kaszálás-legeltetés 
kombinációja is lehetséges bizonyos területeken. 
Várható eredmények: A gazdálkodás folyamatos kontroll mellett történhet. A 
helyesen megválasztott és folytatott gazdálkodás a gyepek revitalizációját, az 
élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását eredményezi. 
Az irtásrétek közül kiemelten fontosak a domb- és hegyvidéki szálkaperjés félszáraz 
irtásrétek (Polygalo-Brachypodietum pinnati), amelyek jellegzetes fajkészlete és 
értékes fajai leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), lenfajok (Linum flavum, L. 
tenuifolium), nagy pacsirtafő (Polygala major), nagyvirágú gyíkfő (Prunella 
grandiflora), orchidea-fajok (Orchis militaris, O. purpurea), piros kígyószisz (Echium 
russicum) a gyepeket veszélyeztetı spontán cserjésedések-erısülések megállításával 
megırizhetık. A térségben a kezelés elejét veheti az általánosan elterjedt tavaszi 
avartüzeknek, amelyek ugyan segítenek fenntartani a gyepeket, viszont sokszor 
jelentıs károkat okoznak a gyepek rovarvilágában. 
A hegylábperemen elıforduló száraz- és felszáraz gyepek közül a Tardi-legelı 
kezelése során a cél az ott élı erdıs-sztyepp fajok élıhelyének a megırzése és az 
árvalányhajas (Campanulo-Stipetum tirsae) társulás terjedésének elısegítése. 
A Sályi gyepek esetében a természetvédelmi kezelés a Bükk legjelentısebb 
poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora) állományának megırzését célozta meg. 

 
Hegyi kaszálórétek, hegyi legelık 

Ebbe a csoportba azok a gyepek kerülnek, amelyek jelentıs természeti értékekkel 
rendelkeznek, ezért a bérbeadás fenntartásuk szempontjából kockázatokkal járhat. A 
természetvédelmi kezelési elvárások idıjárási, vagy egyéb, biotikai szempontból 
folyamatosan, vagy alkalmanként változhatnak, ezért a gazdálkodás kötöttebb, bérleti 
viszony folyamatos felülvizsgálatát eredményezné. Ilyenek az erdei tisztások, a 
fennsíki töbörrétek, értékesebb hegyirétek. 
Természetvédelmi cél: A gyepek fenntartása, a jellemzı, sok védett fajból álló 
közösségek kialakulásának elısegítése, illetve stabilizálása. 
Kezelés: Gépi-, vagy kézi kaszálás. Minden rétre egyedi kezelési elıírások 
vonatkoznak, ami a BNP kezelési tervében lesz megjelenítve. Egy-egy réten belül is 
eltérı társulások vannak, amelyeknek a kaszálása is eltérı módszerrel illetve 
idıpontban történhet. A kezelések módszerének (kézi, vagy gépi) és idıpontjának 
megválasztásához indikátor taxonokat szükséges alkalmazni. A földhasználat 
folyamatos kontroll mellett történhet. 
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Várható eredmények: A helyesen megválasztott és folytatott kezelési gyakorlat a 
gyepek revitalizációját, az élıhelyre jellemzı közösségek stabilizálódását 
eredményezi. 
A gyepek kezelésével megvalósul felhalmozódott tápanyagok eltávolítása, amely 
elsısorban a hegyi rétek jellegzetes fajainak újbóli elterjedését segíti: ilyenek pl. a 
tárnics fajok (Gentiana spp.), orchidea-fajok (Gymnadenia conopsea, Orchis mascula 
ssp. signifera, Traunsteinera globosa, Coeloglossum viride), vagy a tájegység 
területén elıforduló tőzliliom (Lilium bulbiferum). 
Fontos a térségben elıforduló szırfőgyepek megırzése is, amelyre a kaszálás jó 
módszer. A szırfőgyepek egyik igen fontos növényfaja a sokcimpájú holdruta 
(Botrychium multifidum), amelynek fennmaradása a gyepek kezelésétıl függ. 

 
Erdei gyümölcsösök 

Mint élıhely nem képviselnek kiemelkedı természetvédelmi értéket, inkább 
tájtörténeti értékük jelentıs. A területen több kis területő erdei gyümölcsös található 
ısi gyümölcsfajtákkal. A gyümölcsösök gyepei fajgazdag domb- és hegyvidéki 
gyepekhez, illetve a fajgazdag félszáraz gyeptípusokhoz sorolható. 
Természetvédelmi cél: mint régi gazdálkodási forma és jellegzetes tájképi elem 
megırzése, a gyep fönntartása és kiemelt szinten a régi tájfajták megırzése, 
továbbszaporítása. 
Kezelés: gyepszint kaszálása évi egy, esetleg két alkalommal. A fák metszése, ápolása 
biomódszerek alkalmazásával. Az értékes tájfajták továbbszaporítása. 
Várható eredmények: A gyümölcsösöket jelenleg nem ápolják, néhány éven belül 
teljesen eltőnnek. A kezeléssel ezek a területek megmenthetık, az ısi fajták 
fenntarthatók. 

 

Nem gazdálkodási jellegő tevékenység által megvalósuló kezelés 
 
Olyan területek, amelyeken kiemelten értékes társulások, védett fajközösségek, 
veszélyeztetett fajok élnek. Jellemzıjük a fokozott érzékenység, a nem megfelelı kezelés 
hatására könnyen degradálódnának, vagy eltőnnének. Ezeken a területeken kizárólag 
természetvédelmi cél érdekében lehet beavatkozásokat végezni, fokozott szakmai felügyelet 
mellett. A beavatkozás célja lehet rehabilitációs, vagy a jelenlegi állapot stabilizálása. A 
feladatokat minden esetben az adott terület biotikai rendszerének figyelembevételével kell 
meghatározni és elvégezni. Ezek a beavatkozások egyedi módszerekkel történnek, az adott 
területen jelentkezı probléma speciális kezelésére, ezért nem lehet általánosan 
megfogalmazni a kezelési metodikát. A leggyakoribb jellemzı kezelések: kézi/gépi kaszálás, 
szárzúzás, cserjeirtás, valamint a vízvisszatartás. 

 
Forráslápok, átmeneti- és dagadólápok 

Jelenleg a tájegység területén vagyonkezelésünkben nincs ilyen élıhely, de néhány 
kisebb területet szükséges lenne saját használatba venni. 

 
Rétlápok, mocsarak, patakmenti magaskórósok 

A Bükk-hegység nyílt karszt területeire nem jellemzı a felszíni vizek jelenléte, ezért a 
viszonylag kis területő patakmenti magaskórós ill. puhafás társulások kiemelt 
figyelmet igényelnek, hasznosításuk nem kívánatos. 
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Hegyvidéki gyepek 
Szırfőgyepek, száraz magaskórós szegélyek, olyan hegyirétek, ahol kiemelt 
természetvédelmi értékek vannak (pl. Bükk-fensíki rétek). Jelenleg nincs ilyen élıhely 
a vagyonkezelésünkben, azonban megırzésük érdekében ezeket az Igazgatóság 
vagyonkezelésébe kell venni. 

 
Nyílt száraz gyepek, és zárt száraz és félszáraz gyepek 

Sziklagyepek típusai, lejtısztyeprétek, erdıssztyeprétek, stabilizálódott félszáraz 
gyepek, száraz magaskórósok. Jelenleg nincs ilyen élıhely a vagyonkezelésünkben, 
azonban megırzésük érdekében ezeket az Igazgatóság vagyonkezelésébe kell vonni. 

 

Források, eszközrendszer 
A saját kezelési tevékenységgel érintett, támogatható területek kezeléséhez a földalapú 
támogatás igénybevételével lehet tervezni. Problémát jelent, hogy a kezelni kívánt területek 
egy része nem tartozik a támogathatók közé. Az Igazgatóság saját használatában lévı, illetve 
késıbb abba kerülı területek egy része Natura 2000-es területekre esik, továbbá a tervezett 
Bükkalja ÉTT-nek is része. A támogatásoknál ezekkel a forrásokkal is számolni lehet, 
igénybevételük a majdani pályázati lehetıségek függvénye. 

Saját állatállomány kialakítása nem szerepel a kezeléssel kapcsolatos tervek között, a kevésbé 
sérülékeny élıhelyek megırzése az együttmőködı gazdálkodók bevonásával megoldható. 
Ennek alárendelten az extenzív mezıgazdasági módszerekkel kezelhetı területek 
rekonstrukciója kiemelt feladat. 

A tájegység területén jelenleg vagyonkezelési rendeltetéső épületek, építmények nincsenek. 
Pályázati források bevonásával lehetséges megvalósítani a Tardi Bála-rét infrastrukturális 
fejlesztését. A beruházás keretében kialakításra kerülhetnek a legeltetéses állattartáshoz 
szükséges alapvetı épületek és építmények. A nyáriszállás mellett takarmánytároló, 
karámrendszer, gulyásszállás és az elıírásoknak megfelelı trágyakezelési építmények 
létrehozása a tervezett fejlesztés szakmai tartalma. 

A kezelési tevékenység operatív szervezését az ırszolgálat látja el. 
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DÉL-HEVESI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A tájegységhez tartozó védett területek közül legnagyobb a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi 
Körzet (HFPTK), ami jelenleg 13400 hektár. A vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok zöme 
itt keletkezik, mivel itt rendelkezünk kezelıi jogosítványokkal. A tájegységhez tartoznak még 
az Erdıtelki Arborétum Természetvédelmi Terület (EATT), az Erdıtelki Égerláp 
Természetvédelmi Terület (EETT) és a Kerecsendi Erdı Természetvédelmi Terület (KETT).  

A területek egymástól több kilométerre lévı tömbökben helyezkednek el, amit az alábbi 
sematikus térkép szemléltet: 

 

 

 

6. ábra: a Dél-hevesi Tájegységben található, vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint  
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Az Igazgatóság vagyonkezelésében levı területek aránya több mint 30% (4401 hektár) A 
területek mővelési ágankénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 

10. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek megoszlása mővelési ág és védett terület szerint (DHTE) 

védett terület/mővág Szántó 
(hektár) 

Gyep 
(hektár) 

Erdı 
(hektár) 

Kivett 
(hektár) 

Összesen 
(hektár) 

HFPTK 1146 3095 43 93 4377 
EATT  2  5 7 
EETT   16 1 17 
KETT     0 

összesen 1146 3097 59 99 4401 
 

Az érintett területek többségének kezelése bérbeadással történik, az együttmőködı partnerek 
által használt területek kiterjedése 3419 hektár. Az utóbbi években a vagyonkezelésben lévı 
földterületeknek egyre nagyobb hányada (jelenleg 982 hektár) marad saját kezelésben.  

 
Nagy-hanyi (132 hektár) 
A tömbben a saját kezeléső területek aránya 10%, amit az Igazgatóság szinte teljes egészében 
bérbeadással hasznosít. A bérbeadás során a természetvédelmi célkitőzések teljes mértékben 
érvényesülnek, az érintett területek egészén az Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) 
programnak megfelelı területkezelési tevékenység valósul meg. Az együttmőködı 
gazdálkodók rendelkeznek a gyepterületek természetvédelmi szempontoknak is megfelelı 
kezeléséhez szükséges állatlétszámmal. A fentieknek köszönhetıen a területegységben 
kedvezı természeti állapotok tapasztalhatók, a természeti értékek, valamint az élıhelyek 
megfelelı szintő fenntartása a jövıben is biztosítottnak látszik. A terület legfıbb 
természetvédelmi értékét a Dél-hevesi túzokállomány (Otis tarda) képezi, amelynek ez az 
egyik legfontosabb költı- és telelıterülete. Más védett madárfajok is rendszeresen költenek a 
területen, ilyenek a parlagi sas (Aquila heliaca), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a kék 
vércse (Falco vespertinus) és a szalakóta (Coracias garrulus). 
 
Poroszlói-szikesek (118 hektár) 
Az Igazgatóság a vagyonkezelésben lévı területet bérbeadással hasznosítja. A tömbben közel 
700 hektár gyep vonatkozásában még nem rendezıdtek a tulajdonviszonyok, ennek 
megoldása az Igazgatóság vásárlási tervében prioritásként szerepel. A természetvédelmi 
kezelés célja az összefüggı, nagy kiterjedéső gyep állapotának fenntartása, valamint az ehhez 
kötıdı prioritásfajok megırzése, mint a túzok, a kékvércse és a szalakóta. 
 
Sarudi-tömb (1070 hektár) 
A Túzok védelmét célzó LIFE-Nature programnak köszönhetıen, a vagyonkezelésben lévı 
terület jelentısen bıvült. Jelenleg a mintegy 1885 hektáros területegység több mint 55 %-a 
tartozik az Igazgatóság vagyonkezelésébe. A gyepterületek kezelése szigorú feltételekkel 
kötött bérbeadással történik, az 1/1 tulajdonarányú szántó mőveléső földrészleteken az 
Igazgatóság a túzok számára kedvezı földhasználatot folytat bérmunka igénybevétele mellett, 
míg a részarány tulajdonú területek bérbeadással vannak hasznosítva. A terület a dél-hevesben 
folyó túzokvédelem legfontosabb színtere, miután a faj dürgı- és legfontosabb költıhelye is 
ebben a térségben található. Ennek megfelelıen a területen folyó természetvédelmi 
tevékenységek és maga a vagyonkezelés is teljes egészében túzokvédelmi célokat szolgál. 
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Magas-határ (276 hektár) 
A területegységben a védett területek több mint 40 %-a van az Igazgatóság 
vagyonkezelésében. A kezelési tevékenység jellemzıen bérbeadáson keresztül valósul meg, a 
jövıben egyre nagyobb hangsúlyt kap a saját földhasználat. A bérbeadott területeken 
elsıdleges cél a gyepek legeltetése, az állatlétszám csökkenésével azonban nem kellıen 
biztosított a megfelelı szintő kezelés. A területek állapota természetvédelmi szempontból 
jelenleg még megfelelınek mondható. A saját kezelésben lévı földrészletek szántók, melyek 
tervezett hasznosítása gyeptelepítéssel, visszagyepesítéssel történhet. A természetvédelmi célú 
kezelés célja az összefüggı, jelentıs kiterjedéső rövid füvő pusztai élıhely megırzése, a 
természetközeli élıhelyek arányának növelése (gyeptelepítés). Értékes fészkelıfajai a kék 
vércse (Falco vespertinus) és a szalakóta (Coracias garrulus), míg a hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), kerecsensólyom (Falco cherrug) és a parlagi sas (Aquila heliaca) táplálkozási 
céllal keresik fel a területet. 
 
Gulya-gyep és Nagyfertı (205 hektár) 
A területegységnek több mint 15 %-a tartozik azt Igazgatóság vagyonkezelésébe. A 
földterületek közel 90%-t bérlı kezeli. A kérıdzık hiánya miatt a terület egy részén – a 
korábbi legeltetéssel szemben – mára csak kis területre korlátozódó kaszálás folyik. A 
természetvédelmi szempontú kezelés, illetve fenntartás ez utóbbi területen nem kellıen 
biztosított. A saját használatban lévı területek kezelése bérmunka útján történı kaszálással 
valósul meg. A kezelések célja a változatos élıhelyi viszonyok fenntartása, különös tekintettel 
a terület közepén található vizes élıhelyre (mocsár), ami a botanikai értékek mellett változatos 
kétéltőfauna, valamint vízimadár-közösség élıhelye. 
 
Hamvajárás és Garabont (423 hektár) 
A védett területegységbıl mintegy 45 % van Igazgatóságunk vagyonkezelésében. A 
földterületek közel 100 %-os arányban bérlık közremőködésével kezeljük. A bérbeadás során 
a természetvédelmi célkitőzések teljes mértékben érvényesülnek. A gyepterületek jelentısebb 
része, míg a szántóterületek fele „bio” minısítéső és ennek megfelelı gazdálkodás folyik 
rajtuk. A Hevesi Füves Puszták TK komplex élıhelyfejlesztési programjának II. üteme 2004. 
évben valósult meg, aminek keretében a területen található mocsarak vizes rehabilitációjára 
került sor, valamint kiépültek a Bogárzó-háti rizskalitkák föld- és vízmővei. További, 
területegységen belül megvalósított természetvédelmi kezelési tevékenység a gyomos 
gyepterületek rendszeres kaszálása, ami évrıl-évre közel 40 hektárt érint. A vizes 
élıhelyekkel (mocsarak, fertık, szikerek) tarkított terület növénytani értékekben gazdag nyílt, 
rövidfüvő szikes puszta, a hozzá kötıdı állatközösségekkel. Kiemelt természeti értékei a 
kerecsensólyom (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus), hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), nagy goda (Limosa limosa), piroslábú cankó (Tringa totanus), és a szalakóta 
(Coracias garrulus).  
 
Pélyi- szikesek (2055 hektár) 
A tájvédelmi körzet legnagyobb tömbje, ahol az Igazgatóság vagyonkezelésében lévı 
földterület aránya megközelíti a 60 %-ot. Az érintett földrészleteken döntıen bérbeadásos 
kezelés valósul meg. A területegység számos élıhelyfejlesztési- és rekonstrukciós 
tevékenység helyszíne, így ebben a tömbben valósult meg a Ludas-tó vizes élıhely-
rekonstrukciója, valamint – az ezüstfa (Alaeagnus angustifila) visszaszorítását is célzó – a fás 
élıhelyek rehabilitációját szolgáló felújítási program. A terület rendkívül változatos élıhelyi 
viszonyokat mutat, a különbözı gyeptársulások mellett a vizes élıhelyek gazdagsága is 
jellemzı. A gyepterületek kezelésének célja – a legeltetés nem megfelelı intenzitásából 
következıen fellépı – záródás megakadályozása, a vizes élıhely-rekonstrukciók pedig 
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elsısorban a kétéltőfauna és a vízimadár-közösség élıhelyi igényeit szolgálják. További 
fontos természeti értékek a fészkelı madárfajok, mint a parlagi sas (Aquila heliaca), 
kerecsensólyom (Falco cherrug), hamvas rétihéja (Circus pygargus), kék vércse (Falco 
vespertinus), réti fülesbagoly (Asio flammeus), ugartyúk (Burhinus oedicnemus), szalakóta 
(Coracias garrulus) és a kis ırgébics (Lanius minor). 
 

Kezelési célok és feladatok 
Természetvédelmi szempontból a tájvédelmi körzetben indokolt az állami tulajdonban lévı 
védett területek arányának további növelése. Ez a tervezései ciklusban további 1500-2000 
hektár megvásárlását jelentheti. 

 

11. Táblázat: tervezett földvásárlások a Hevesi Füves-puszták Tájvédelmi Körzet területén 

terület/mővág 
Szántó 

(hektár) 
Gyep 

(hektár) 
Erdı 

(hektár) 
Kivett 

(hektár) 
Összesen 
(hektár) 

HFPTK 400-800 600-950 0-40 100-200 1500-2000
 

A vásárlás során a rendezetlen sorsú gyepterületek kötelezettségként vehetık számba, emellett 
a zárvány- és részarány területek problémájának kezelése kell, hogy prioritást kapjon. A 
területek gyarapodása elsısorban a következı területegységeket érinti: Sarudi-tömb (500 
hektár szántó), Poroszlói-szikesek (600 hektár gyep), Pélyi-szikesek (100 hektár gyep, 
szántó). 

A hasznosítási módok kialakítása során figyelembe kell venni a helyileg kialakult használati 
viszonyokat, és lehetıség szerint biztosítani kell a helyi gazdálkodók megélhetését. A saját 
kezelıi tevékenység arányainak növelése elsısorban azokon a területeken tervezett, ahol erre 
nincs vállalkozó, vagy a természeti értékek megırzése speciális kezelést igényel. Az élıhely-
rekonstrukciókkal érintett területeket leszámítva, a saját kezelésben lévı gyepterületek 
esetében továbbra is elfogadható kezelési forma a bérbeadással történı hasznosítás. A szántó 
mőveléső területeknél a bérbeadás mellett volumenében egyre nagyobb jelentıséget kell 
kapjon a saját földhasználat. Ez utóbbi leginkább a Sarudi-tömbre vonatkozik, ahol a tervek 
szerint a jövıben mintegy 600 hektár szántón, a túzok élıhelyi igényeinek megfelelı 
földhasználatot kell az Igazgatóságnak megvalósítania.  

A Hamvajárás területén megvannak a területi adottságok az Igazgatóság saját állattartási 
tevékenységének megalapozásához. Itt a kezelési feladatokba a partnereket úgy kell bevonni, 
hogy a megállapodások ne akadályozzák az Igazgatóság késıbbi saját kezelésre vonatkozó 
elképzeléseit. 

 

Források, eszközrendszer 
A vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó költségigényt az Igazgatóság 
költségvetésének terhére, valamint pályázati forrásokból lehet biztosítani. 

A saját használatban lévı területek vonatkozásában a kezelések forrását biztosíthatják az 
igénybe vehetı állami támogatások. Mivel az Igazgatóság a használatában lévı teljes 
területén nem tud megfelelni a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elıírásainak, nem tudja 
maradéktalanul kiaknázni a mezıgazdasági támogatásokban rejlı lehetıségeket. Jelentıs 
bevételek tervezhetıek a földhasználati díjból, illetve a vadászati jog átengedésébıl, esetleg 
mezıgazdasági termékek értékesítésébıl. 
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A tájvédelmi körzetben, a saját használatban lévı földterületek kezelése eddig kizárólag 
bérmunka igénybevételével történt. A tervezett 1000-1500 hektáron folyó saját kezelés esetén 
ökonómiai szempontok továbbra sem indokolják saját géppark kialakítását. A jelentkezı 
feladatokat célszerő a jövıben is a környékbeli gazdálkodók bevonásával elvégezni. 

Jelenleg az Igazgatóság a tájvédelmi körzetben saját állatállománnyal nem rendelkezik. A 
déli, védett területegység megfelelı kezelését biztosítandó 130 db szürkemarha és 200 db 
rackajuh beszerzése szerepel a tervek között. Ez az állomány több mint 300 hektár rendkívül 
értékes, jelenleg degradálódó gyepterület kezelését és hasznosítását teszi lehetıvé. 

Állattartásra alkalmas infrastruktúrával az Igazgatóság nem rendelkezik a térségben, ezért az 
állatállomány beszerzésével párhuzamosan meg kell teremteni a szükséges tárgyi feltételeket. 
A környéken meglévı, céloknak megfelelı telepek megvásárlása, felújítása intézményi és 
pályázati forrásokból tervezhetı. 

A vagyonkezelési feladatok területi részét az ırszolgálat tagjai végzik. Amennyiben a 
késıbbiekben a saját kezeléső állatállomány kialakításra kerül, úgy indokolttá válik 
állatgondozók fıállásban történı alkalmazása. 
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DÉL-BORSODI TÁJEGYSÉG  
Helyzetelemzés 

A tájegységhez 26174 hektár országos jelentıségő védett terület tartozik, ezek a Borsodi 
Mezıség Tájvédelmi Körzet (BMTK), és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet (KTK). Mindkét 
tájvédelmi körzetben jelentıs az Igazgatóság által vagyonkezelt területek aránya.  
 

 
 

7. ábra: a Dél-borsodi Tájegységben található vagyonkezelésben lévı területek mővelési ág szerint  
 

Az alábbi táblázat védett területenként mutatja be a vagyonkezelésben lévı földrészletek 
kiterjedését: 

12. Táblázat: vagyonkezelésben lévı területek megoszlása mővelési ág és terület szerint (DBTE) 

védett 
terület\mővág 

Erdı 
(hektár)

Halastó 
(hektár)

Gyep 
(hektár)

Gyümölcsös
(hektár) 

Kivett 
(hektár) 

Nádas 
(hektár)

Szántó 
(hektár)

Összesen 
(hektár) 

BMTK 77 7 10731 4 361 11 2542 13733 
BMTK bıvítés       55 55 
KTK 24  1786  151 77 313 2351 
KTK bıvítés   6  38  11 55 
ex lege   48  126  3 177 
nem védett 3  14  34  21 72 

összesen 104 7 12585 4 710 88 2945 16443 



� Bükki Nemzeti Park Igazgatóság �  

 
 

Vagyonkezelési koncepció 

47

 
Az adatokból kiderül, hogy a tájegység területén adottak a lehetıségek a saját gazdálkodás 
megalapozására. A nagy egybefüggı gyepek és a megfelelı nagyságú szántók mindkét 
tájvédelmi körzetben lehetıvé teszik a legeltetésre alapozott állattartás folytatását. 

Jelentıs eltérések vannak a természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot között. Az érintett 
területek fıleg gyep és szántó mővelési ágakba tartoznak. Elıbbiek feltörése, utóbbiak 
spontán beerdısülése esetleg visszagyepesedése jellemzı. 
 
Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet (13788) 
A tájvédelmi körzet bıvelkedik természetvédelmi értékekben, ezek megırzése képezi a 
vagyonkezelési tevékenység alapját. A nagy kiterjedéső, összefüggı pusztai tájat 
mocsárrétek, löszös gyepek és szikes puszták mozaikolják. Jellegzetes védett növényfajok a 
kisfészkő aszat (Cirsium brachycephalum), buglyos boglárka (Ranunculus polyphyllus), réti 
iszalag (Clematis integrifolia), fátyolos nıszirom (Iris spuria), macskahere (Phlomis 
tuberosa), hengeres fészkő peremizs (Inula germanica), sziki ıszirózsa (Aster tripolium 
subsp. pannonicus) és a sziki kocsord (Peucedanum officinale). Utóbbin fejlıdik a nagy 
szikibagoly (Gortyna borellii) nevő védett lepkefaj. A terület részben feltáratlan gerinctelen 
faunájában értékes egyenesszárnyú-, szitakötı-, lepke- és pókfajok ismertek, melyek 
fennmaradása a természetvédelmi kezeléstıl függ. Ugyenez mondha tó el a gerinces állatok 
többségérıl is, így kiemelten a jelenleg LIFE Nature pályázattal támogatott kék vércsérıl 
(Falco vespertinus), kerecsensólyomról (Falco cherrug) és túzokról (Otis tarda), valamint a 
parlagi sasról (Aquila heliaca), szalakótáról (Coracias garrulus) és a többi jellegzetes pusztai 
madárról. Ilyenek a sordély (Miliaria calandra), parlagi pityer (Anthus campestris), mezei 
pacsirta (Alauda arvensis), kis ırgébics (Lanius minor), búbosbanka (Upupa epops), csóka 
(Corvus monedula). Különösen fontos a terület legeltetéses kezelése a vetési varjú (Corvus 
frugilegus) és az ürge (Citellus citellus) állományának stabilizálása céljából, e két faj az 
utóbbi tíz év során tőnt el a területrıl. A mozaikos puszták ritka maradványfaja a hazánkban 
jelenleg csak itt elıforduló csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona). A mocsarak és vizes 
élıhely-rekonstrukciók területein a Hortobággyal vetekedı költı- és vonuló madárközösség él 
és táplálkozik. Az újjáéledt mocsarak egy részében megjelent a lápi póc (Umbra krameri), réti 
csík (Misgurnus fossilis) és más mocsári halak. Jelentıs állománya él itt a dunai tarajos 
gıtének (Triturus dobrogicus), mocsári békának (Rana arvalis) és ásóbékának (Pelobates 
fuscus). 
A vagyonkezelési tevékenység keretében maximális teret kapnak a helyben élı, élethivatás 
szerően gazdálkodók. Saját kezelıi tevékenységet 1563 hektár területen folytat az 
Igazgatóság, amibıl ingatlan-nyilvántartás szerint 643 hektár gyep, 655 hektár szántó 59 
hektár erdı, 194 hektár kivett és 12 hektár egyéb mővelési ágba tartozó terület tartozik.  

A kezelésben együttmőködı partnerek egy része nem rendelkezik a bérleményéhez mért 
állatállománnyal, így viszonylagosan nagy az alulhasznált területek aránya. Élıhely-
rekonstrukciós tevékenység keretében az utóbbi években történt meg egy nagy kiterjedéső 
vizes élıhely rehabilitációja, illetve több szárnyék erdı telepítetésére is sor került. 

Az Igazgatóság jelenleg nem rendelkezik olyan infrastruktúrával, ami jelentıs fejlesztés 
nélkül lehetıvé tenné a saját hasznosítás kiterjesztését, esetleg állatok tartását. 

 
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet (2406 hektár) 
A vagyonkezelt területek 43 %-án az Igazgatóság látja el a kezelıi feladatokat. Az érintett 
területekbıl 617 hektár gyep, 166 hektár szántó, 179 hektár kivett, 24 hektár erdı, 77 hektár 
nádas mővelési ágba tartozik. A saját kezelésben lévı területek jelentıs része nem alkalmas 
mezıgazdasági tevékenység végzésére, illetve a mővelési ágnak megfelelı területhasználat 
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sok esetben szakmailag sem indokolt. Ezeken a területeken ezért eseti jelleggel történnek 
speciális, természetvédelmi szempontoknak alárendelt kezelések. A szükséges munkák 
elvégzése részben saját gépi kapacitásokkal, részben bérmunka keretében történik. 

Jelenleg, a vagyonkezelt területbıl 1625 hektárt bérlık használnak. Sajnos az utóbbi években 
több alkalommal bebizonyosodott, hogy a kezelésnek ez a formája nem nyújtja a tıle elvárt 
szakmai hatékonyságot. A szerzıdéses feltételek be nem tartása, illetve a kezelési teendık 
elmulasztása miatt több alkalommal került sor szerzıdés rendkívüli felmondására. 

A védett területen gazdálkodó tulajdonosok közül legnagyobb birtoktesttel a Tiszatáj 
Természetvédelmi Közalapítvány rendelkezik, aki tevékenységét a nemzeti park 
igazgatóságok számára elıírt szempontrendszer alapján, az Igazgatósággal egyeztetett módon 
végzi. 

A többségükben ártéri gyepek egy részén elırehaladott szukcessziós folyamatok jellemzıek, 
ezért az utóbbi években több esetben került sor rekultivációs beavatkozásokra. 
Legjellegzetesebb élıhelyek a régi folyómeder maradványokban kialakult mocsarak, hínár-
társulásokkal, nádasokkal, főzlápokkal, ahol megtalálható a rucaöröm (Salvinia natans), 
sulyom (Trapa natans), tiszaparti margitvirág (Leucanthemella serotina). Jelentıs értéket 
képviselnek a holtágak úszólápjai tızegpáfránnyal (Thelypteris palustris), lápi csalánnal 
(Urtica kioviensis). Az ártéri mocsár és kaszálórétek flórája igen gazdag, jellemzı fajai a 
kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), elegáns kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) és a 
mocsári aggófü (Senecio paludosus). Löszös- és sziki gyepekben fordul elı a dunai szegfő 
(Dianthus collinus) és a sziki kocsord (Peucedanum officinale). Az állatvilág legismertebb 
értékei a madarak, elsısorban a területen vagy környékén fészkelı gémek, kócsagok, lúd-
alkatúak, vízicsibék. Az ártéri erdıkben feketególya (Ciconia nigra), rétisas (Haliaeetus 
albicilla) költ. A nedves rétek értékes madara a haris (Crex crex). A szárazabb gyepeken újra 
megjelent a színpompás szalakóta (Coracias garrulus) és néhány pár kék vércse (Falco 
vespertinus), valamint a kerecsensólyom (Falco cherrug). 

A tájvédelmi körzetben állatállománnyal az Igazgatóság nem rendelkezik. A térség érzékeny 
természeti területté nyilvánításával vélhetıen növekedni fog a helyi gazdálkodók által tartott 
legelı állatok száma, így saját állomány kialakítása nem szerepel a tervek között. A 
természetvédelmi céllal alakított Közalapítvány rendelkezik a legeltetésre alapozott 
állattartáshoz szükséges gépi- és infrastrukturális feltételekkel, így a koncepció része az 
Alapítvánnyal való szakmai együttmőködés minél szélesebb kiterjesztése. 

A terület humán ellátottsága területarányosan jobb, mint a BMTK-ben. A vagyonkezelési 
tevékenységhez külön státusz nem áll rendelkezésre, azt a természetvédelmi ırszolgálat látja 
el, illetve koordinálja. 
 
Lápok és egyéb területek (249 hektár) 
Mivel ezek a két TK területéhez szorosan illeszkednek, kezelésük a fentebb már ismertetésre 
került irányelvek szerint történik. 

 

Kezelési célok és feladatok 
Vagyonkezelési szempontból indokolt a jelenleg állami tulajdonban lévı területek arányainak 
javítása a védett és jelenleg védelemre tervezett státuszú területeken. A tájegység területén az 
elızetes tervek szerint mintegy 1030 hektár állami tulajdonba kerülésének van szakmai 
indoka. 
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13. Táblázat: tervezett földvásárlások a Dél-borsodi Tájegység területén 

terület/mővág 
Szántó 

(hektár) 
Gyep 

(hektár) 
Erdı 

(hektár) 
Kivett 

(hektár) 
Összesen 
(hektár) 

BMTK 200 700 10 20 930 
KTK 80 20   100 

összesen 280 720 10 20 1030 
 

A tulajdonszerzést a tiszta állami tulajdonú tömbök kialakítására irányuló törekvésnek 
szükséges alárendelni. Cél az olyan megfelelı nagyságú vagyonkezelésben lévı területek 
létrehozása, ahol optimális körülmények biztosíthatóak a természetvédelmi szempontok 
alapján végzett kezelıi feladatokhoz. A tájegység területén belül mindkét tájvédelmi 
körzetben van földkiadási probléma (Tiszadob, Gelej) ezeknek rendezése szintén fontos 
feladat. 

Felül kell vizsgálni a mővelési ágakat és a hosszú távú szakmai koncepció alapján 
kezdeményezni szükséges a szakmai elvárásoknak megfelelı változtatásokat. A mővelési 
ágak felmérésével párhuzamosan folyamatosan fel kell mérni az állami tömbök külsı határait, 
és intézkedni kell az esetleges elbirtoklások megakadályozása érdekében. 

A hasznosítási módok kialakítása során figyelembe kell venni a helyileg kialakult használati 
viszonyokat, és lehetıség szerint biztosítani szükséges a helyi gazdálkodók együttmőködési 
lehetıségét. A saját gazdálkodás folytatása elsısorban a különösen érzékeny területeken 
tervezhetı, ahol egyébként sem rentábilis a hagyományos, legeltetéses alapuló gazdálkodás. A 
jövıben olyan használati viszonyokat kell teremteni, ami a lehetı legnagyobb mértékben 
lehetıvé teszi az élıhelyek vagy kiemelt fajok védelmét. A BMTK-ban a kezelési feladatokat 
egyértelmően a túzokvédelemnek kell alárendelni. A tájegységben korábban végrehajtott 
élıhely-rehabilitációknak köszönhetıen mindkét tájvédelmi körzetben egyre több a 
vízimadár, cél a fészkelı fajok számának valamint az egyedszámnak a gyarapítása. 

Az extenzív mezıgazdasági módszerekkel kezelhetı területek között magas az alulhasználtak 
aránya. A jövıben törekedni szükséges a természetvédelmileg optimális használati terhelés 
elérésére. A legelık egy része gyomos, sokszor adventív fajokkal fertızött. A tájegység teljes 
területén problémát jelent az egyre nagyobb tömegben megjelenı parlagfő, ennek 
visszaszorítása kiemelt feladat. 

Felül kell vizsgálni a jelenlegi bérleti viszonyokat. A különösen érzékeny élıhelyek, és 
védızónáik kezelését egyre inkább az Igazgatóságnak kell ellátnia. A bérbeadással használt 
területeken racionalizálni szükséges az egyes bérlık által bérlemények mértékét. Lehetıség 
szerint a bérlık részére a saját tulajdonú vagy használatú földrészleteik mellett, az 
állatlétszámukkal arányos nagyságú területet szükséges biztosítani. A vizes élıhelyeket és a 
hozzájuk közvetlenül csatlakozó élıhelyek kezelését szerencsésebb, ha valamely 
természetvédelmi szervezet végzi. A BMTK-ban ezt a feladatot a BNPI, míg a KTK-ban a 
Tiszatáj Közalapítvány tudja a legjobban ellátni. A BMTK területén szükséges egy túzok 
kíméleti mintaterület kialakítása 1000-1300 hektár közötti területen, ahol a BNPI 
gazdálkodik, és minden tevékenység a túzokállomány érdekeinek van alárendelve. A kíméleti 
területen belül a szántók indokolt kiterjedése kb. 500 hektár. A mindenkori vetéstervet a 
Borsodi Mezıség ÉTT „szántóföldi gazdálkodás túzokvédelmi intézkedésekkel” 
programcsomagjának elıírásai szerint szükséges összeállítani. A gyepterületek kezelése, 
hasznosítása a tervezési ciklusban kaszálással történhet. 
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A saját kezelés arányának növekedése feltételezi egy telephely kialakítását, illetve a 
megfelelı gépek és egyéb eszközök beszerzését. A vizes élıhelyek kezelési feladatainak 
ellátása céljából kívánatos egy 40 db üszıbıl és 1 db bikából álló bivaly gulya kialakítása, 
aminek elhelyezéséhez nyári- és téli szállásra lesz szükség.  

A saját használatú területeken részben saját gépi és humán kapacitásokkal, részben 
vállalkozók szolgáltatásainak igénybevételével lehetséges a kezelıi feladatok ellátása. 

A kezelési feladatok részét képezi a táji adottságokhoz illeszkedı út és csatornahálózat 
kialakítása, és ezek mőtárgyainak (átereszek, zsilipek) megépítése illetve folyamatos 
karbantartása.  

A tájegységben több száz hektár erdı telepítése kívánatos, a tervezett projektnek részei a 
légvezetékek takarófásításai, a vizes élıhelyek mentén tervezett ártéri erdık, valamint a 
pusztában telepítendı szárnyékerdık is. Erdıtelepítésre lehetıségek szerint a kevésbé értékes 
szántók felhasználása indokolt. 
 

Források, eszközrendszer 
A vagyonkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó költségigényt az igazgatóság 
költségvetésének terhére, valamint pályázati forrásokból lehetséges biztosítani. 

A saját használatban lévı területek természetbeni állapota Igazgatósági szinten nem felel meg 
az agrártámogatási rendszerek által elvárt követelményeknek. A Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlat elıírásainak vélhetıen hosszabb távon sem lehetséges (illetve egyes helyeken 
szakmailag sem indokolt) megfelelni, ezért az egyébként elérhetı pályázati források közül 
csak a HGGY-hez nem kötıdıekkel lehet jelen koncepcióban számolni. További bevétel a 
földhasználati díjból, valamint széna, olajos növény és állat értékesítésbıl tervezhetı. 

Az állatállomány beszerzéséhez, illetve a szükséges infrastrukturális és egyéb feltételek 
biztosításához kapcsolódó beruházások forrása Uniós pályázat lehet. Szintén pályázati 
támogatásból valósulhatnak meg a vizes élıhelyek további rekonstrukciói. 

A saját kezelés keretében tervezett munkákhoz megfelelı gépi kapacitások jelenleg nem 
állnak rendelkezésre. A BMTK-ban létrehozni kívánt túzokkíméleti terület kezeléséhez 
szükséges 1 db nagy, és 1 db közepes teljesítményő traktor beszerzése. Szükség lesz továbbá 
2 db főkasza, 1 körbálázó, 2 db pótkocsi, 1 db nehéz tárcsa, 1 db váltvaforgató eke, 1 db 
győrős henger, 1 db borona, 1 db vetıgép, 1 db szerves-trágya szóró, valamint 1 db rakodó 
adapter vásárlására is. A saját géppark felállításáig a bérmunka aránya 100% lesz. A KTK 
területen a Tiszatáj Közalapítvány rendelkezik minden szükséges eszközzel, így további 
eszközök beszerzése nem indokolt.  
A szárnyék- és ártéri erdıkkel, takaró fásításokkal kapcsolatos kiadások forrását Uniós 
pályázatokból, illetve az emisszió-kereskedelemhez kötıdı lehetıségek kiaknázásából lehet 
biztosítani. A saját kezelési feladatok növekedésével szükségessé válik a tájegység személyi 
állományának bıvítése is. 


